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MĂSURI OBLIGATORII DE PREVENȚIE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI DISTANȚARE SOCIALĂ 

 
Măsurile cu privire la igiena personală și la distanțarea sociala rămân permanente și obligatorii pe timpul 
desfășurării concursului: 
• Spațiu propriu pentru dezinfectare; 
• Distanțare fizică în parcul de start; 
• Purtarea măștii de protecție în spațiile închise și / sau aglomerate; 
• Folosirea comunicării online cu organizatorul și conducerea cursei. 
 
 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

              SPĂLARE FRECVENTĂ          DEZINFECTARE PE    EVITAREA SPAȚIILOR  
                  PE MÂINI CU APĂ                       MÂINI                          AGLOMERATE  
                          ŞI SĂPUN  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              UTILIZAREA MĂŞTII                                  UTILIZAREA MĂNUŞILOR  
                       DE PROTECȚIE 

 

 
Toate măsurile specifice prezentate în acest regulament vor fi completate cu ultimele seturi de instrucțiuni 
emise de autorități, la data desfășurării evenimentului. 
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1. DISPOZITII GENERALE 

 
Concursului de accelerare Drag Racing Sfântu Gheorghe se desfășoară in conformitate cu prevederile 
prezentului regulament particular elaborat de Clubul Auto Crono Cv, sub egida Federariei Române de 
Automobilism Sportiv (FRAS) 
 
Orice modificare adusă prezentului regulament va fi comunicat concurentilor. 
 
Licența organizator: 02/14.01.2021 
Permis de organizare: 118/10.09.2021 
 
Club organizator/Date de contact: 
Club Auto Crono Cv 
Sf. Gheorghe, str Livezii, Nr.3 
E-mail: autocrono@gmail.com 
Tel: 0740944841 
 
Persoane de contact: Simon Arpad- Tel: 0740944841 
 
 

2. PROGRAM 
            

Marți 21 septembrie 2021 
Inceperea înscrierilor:  ora: 10:00 
 
Sâmbătă 25 septembrie 2021 
Inchiderea înscrierilor:  ora: 20:00 
 
Duminică 26 septembrie 2021 
Verificări tehnice:     ora: 12:00 
Antrenamente:   intre orele: 13:00-14:00 
Calificări:   intre orele: 14:00-16:00 
Manșe de concurs  intre orele: 16:30-17:30 
 
Notă: În funcție de numărul de participanți și de starea meteo programul se poate decala. 
 

3. PROCEDURA DE INSCRIERE 
 
Toate documentele se vor completa exclusiv on-line. 
 Verificarea administrativă și validarea participanților se va face exclusiv on-line. 
 
Procedura este următoarea: 
Participanții care doresc să participe la Drag Racing Sf. Gheorghe trebuie sa completeze următoarele 
documente și să transmite on line pe adresa de e-mail: autocrono@gmail.com  
1 Cererea de înscriere disponibil pe www.autocrono.ro sau pe acest link: 
https://www.autocrono.ro/competitie_247_fisadeinscriere_drag-race-sf-gheorghe---zilele-sportive-sfantu-
gheorghe.html  
2. Chestionar Covid 19 disponibil pe www.autocrono.ro 

mailto:autocrono@gmail.com
mailto:autocrono@gmail.com
http://www.autocrono.ro/
https://www.autocrono.ro/competitie_247_fisadeinscriere_drag-race-sf-gheorghe---zilele-sportive-sfantu-gheorghe.html
https://www.autocrono.ro/competitie_247_fisadeinscriere_drag-race-sf-gheorghe---zilele-sportive-sfantu-gheorghe.html
http://www.autocrono.ro/
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În cazul în care un participant nu trimite la timp cererea de înscriere, se percepe o taxa suplimentară de 50 de 
lei.  
 
Taxa de înscriere: 
150 lei / automobil 
200 lei  automobil dacă cerera este incompletă sau trimisă dupa data de 25 septembrie 2021, ora: 20:00 
 

4. CONDITII DE PARTICIPARE 
 

4.1. Sunt admiși in competiție participanti posesori permis de conducere categoria B de minim un an. 

 

4.2. Nu sunt admiși în competiție concurenți care au permisul de conducere suspendat, indiferent de motivul 
suspendării. Excepție fac doar posesorii de DOVADĂ valabilă. 
 
4.3. Pe întreg parcursul competiției concurenții sunt obligați să poarte centura de siguranță și cască de 
protecție (cască destinată competițiilor auto și / sau căști moto). 
 

5. AUTOMOBILE ADMISE 

 
5.1. Sunt admise să participe automobile care au fost produse în serie, înmatriculate sau neînmatriculate, 
care să respecte normele de siguranță de bază. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înscrierea 
oricărui automobil considerat periculos și / sau necorespunzător. 
 
5.2. Autovehiculele vor fi clasate în 10 categorii, astfel: 
 
Categoria S1          sub 1590 cmc – aspirat FWD si RWD 
                                   sub 1000 cmc – supraalimentat FWD si RWD 
                                   sub 1590 cmc – diesel FWD si RWD 

 Categoria S6                     pana la 2800 cmc – supraalimentat AWD 
Categoria S2            intre 1591-2200 cmc – aspirat FWD si RWD                                               pana la 4200 cmc – aspirat AWD 
                                   intre 1001-1399 cmc – supraalimentat FWD si RWD         pana la 3301 cmc – supraalimentat RWD 
                                   intre 1501-1700 cmc – diesel FWD si RWD 

 Categoria S7                      peste 2801 cmc – supraalimentat AWD 
Categoria S3           intre 2201-2980 cmc – aspirat FWD si RWD                                                                         peste 4201 cmc – aspirat AWD 
                                  intre 1400-1600 cmc – supraalimentat FWD si RWD 
                                      Categoria S8                       intre 1701 si 2000 cmc – diesel FWD  si RWD 
Categoria S4           intre 2981-3800 cmc – aspirat FWD si RWD 
                                  intre 1601-2550 cmc – supraalimentat FWD   Categoria S9                       intre 1701 si 2000 cmc – diesel   AWD 
                                  intre 1601-2200 cmc – supraalimentat RWD            peste 2000 cmc – diesel  FWD si RWD 
                     
Categoria S5           peste 3801 cmc – aspirat FWD si RWD   
                                  peste 2551 cmc – supraalimentat FWD  
                                  intre 2201-3300 cmc – supraalimentat RWD    Categoria S10                     peste 2001 cmc – diesel  AWD 

 
 
5.3 Nu este permisă înscrierea mai multor participanți cu același automobil.  
 
5.4. Este permisă înscrierea unui participant cu mai multe automobile de diferite grupe, dar numai un singur 
automobil la fiecare grupă. 
 
5.5 Dacă pe parcursul evenimentului marca și modelul automobilului sau participarea a unui alt concurent se 
modifică față de cele prevăzute în cererea de înscriere, iar pentru acest lucru participantul nu se prezintă 
pentru o nouă verificare tehnică, atunci concurentul va fi descalificat. 
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5.6. Detalii tehnice (conform Regulamentului Național de Drag 2021 FRAS adaptat pentru competițiile de 
amatori) 
• Automobilul poate fi dotat cu motorul original sau cu un alt motor decât cel din fabrică cu condiția ca 
dispunerea acestuia să corespundă cu cea de origine (longitudinala sau transversală) respectând normele 
de siguranță, iar locația să fie aceeași cu cea a mașinii de serie (față, spate sau central). 
• Este permisă modificarea motorului, sistemului de evacuare și al transmisiei (cu excepția automobilelor 
care dispun de modificări structurale pentru adaptarea sistemului de transmisie). 
• Sistemul de evacuare trebuie să se afle în locul prevăzut de fabrică. 
• Se acceptă doar automobile ale căror caroserii au fost dotate din fabrică cu sistemele respective de 
transmisie, dar și automobile care nu au modificări la structura caroseriei în cazul în care au dobândit 
altă formă de tracțiune în afara celei de fabrică. 
• Este permisă modificarea aripilor pentru a încadra anvelopele cu marcajul DOT. Modificarea aripilor 
înseamnă roluire, overfender sau evazare (din fibră, tablă). 
• Ușurarea automobilului este permisă prin schimbarea unui singur element metalic de caroserie (portbagaj, 
capotă, etc.). Automobilul trebuie să dispună de toate scaunele și banchetele prevăzute în certificatul de 
înmatriculare. Gemurile nu pot fi înlocuite cu altele din plastic. Toate dotările din fabrică trebuie să existe și 
să fie funcționale (faruri, stopuri, semnalizatoare, etc.). Elementele de siguranță prevăzute în codul rutier 
trebuie obligatoriu să existe. 
• Se permite și nu se consideră ușurare schimbarea scaunelor cu unele speciale pentru curse, fixate în 
sistemul original sau într-unul omologat. Nu se permit scaune realizate artizanal! 
• Se permite și nu se consideră ușurare eliminarea roții de rezervă și a accesoriilor (cric, manivelă, etc.). 
• Este permisă urcarea într-o grupă superioară, dar nu se poate reveni la grupa originală pe durata întregii 
competiții sau a campionatului. 
• Nu este permisă folosirea de roți de rezervă subțiri pe nicio punte. 
• Este permisă doar folosirea jantelor și anvelopelor auto. 
• Anvelopele permise sunt doar cele de stradă, cu marcajul DOT. Semislick-urile street legal sunt permise. 
• Nu este permisă folosirea supraalimentării ulterioare, a protoxidului de azot (NOS) și a injecției de propan. 
• Este obligatorie folosirea căștii (cască destinată competițiilor auto și / sau moto), care trebuie fixată, nu 
doar așezată pe cap. 
• Se admite folosirea sistemului de răcire cu apă-metanol. 
• Este obligatoriu ca fiecare particpant să aibă în dotarea automobilului minim un extinctor! 
• Orice fel de butelie suplimentară duce la refuzul startului. Excepție o face extinctorul și butelia de gaz petrol 
lichefiat (GPL) căreia trebuie făcută dovada omologării instalației. 
• Combustibilul permis este doar cel ce se găsește în comerț: benzină de pompă, E85, motorină, biodiesel, 
benzina de curse, GPL. 
• Este permisă folosirea inducției de aer prin far dacă acesta nu își pierde funcționalitatea (semnalizare și fază 
scurtă). Excepție se face pentru farurile care au faza scurtă și lungă pe același bec. Inducția trebuie să fie 
achiziționată din comerț. Nu se admit improvizații. 

 
6. DESFASURAREA CONCURSULUI 
 
6.1 Desfasurarea generala 
După verificarea tehnică a automobilelor, se vor desfășura cursele pentru calificări, la care pot participa toți 
concurenții admiși în urma verificărilor administrative on-line și a verificărcărilor tehnice. 
 
În timpul curselor de calificare este necesară obținerea a cel puțin o cronometrare validă pentru a intra în 
sferturile de finale. În sferturile de finale se vor califica cei mai buni 8 (opt) participanți din fiecare categorie, 
în ordinea celor mai buni timpi. 
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În cursele pe perechi (sferturi de finală, semifinală și finală) va câștiga concurentul care obține un timp mai 
bun în urma unui start regulamentar. 
 
Startul anticipat, startul în mișcare sau dacă automobilul nu este poziționat conform indicațiilor starterului 
duce la anularea rezultatului concurentului, câștigător fiind adversarul acestuia. 
În cazul în care ambii concurenți anticipează startul, ambii participanți sunt descalificați. 
 
6.2 Parcul rece 
Concurenții se vor poziționa ”la liber” în parcul rece. 
Viteza maximă în parcul rece este de 10 km/h.  
Nu este permisă încălzirea anvelopelor în parcul rece. În caz contrar, concurentul va fi exclus de la concurs, 
fără returnarea taxei de înscriere. 
Este strict interzisă pătrunderea de persoanal neautorizat (participanți, invitați, spectatori) în zona startului, 
respectiv în zona de secretariat. 
Comunicarea între participanți și conducerea cursei se realizează exclusiv prin reprezantantii organizatorului 
(0740944841) 
 
6.3 Numerele de concurs 
Numerele de concurs se vor aloca în funție de categoria automobilului. 
Acestea se vor aplica pe parbrizul din fata (sus la mijloc in dreptul oglinzii interioare) 
 
6.4 Verificarea tehnică 
Verificarea tehnică se va face în parcul rece. 
Înainte de a se efectua verificarea tehnică, participanții au obligația de a monta cârligul de remorcare, din 
dotarea automobilului, în partea din față. Casca de protecție trebuie amplasată la vedere, pe scaunul 
pasagerului. După verificarea tehnică este interzisă efectuarea oricărei intervenții la automobilul de concurs, 
cu excepția schimbului de anvelope și / sau reprogramarea calculatorului. În caz contrar concurentul trebuie 
să se prezinte din nou la verificarea tehnică, chiar dacă este vorba de remedierea unor defecțiuni prin 
schimbarea anumitor piese. 
Încadrarea la clasă va fi validată după verificarea tehnică. 
Este strict interzisă pătrunderea în zona de concurs a participanților sau automobilelor care n-au trecut de 
verificarea adminsitrativă și tehnică și nu au primit drept de participare la concurs. 
 
6.5 Zona de concurs 
Traseul de concurs cu o latime de 6 m, are o zonă de încălzire a anvelopelor și două benzi de concurs 
delimitate prin conuri. 
Pentru toate categoriile, distanța de concurs este de 201 m. 
Zona de concurs permite de fiecare dată startul a doi concurenți. Cele două benzi de concurs au start comun, 
dar cronometrarea este independentă.  
După linia de sosire va exista o zonă de frânare. Concurenții vor frâna progresiv astfel încât automobilul să nu 
intre în derapaj, apoi vor intra în parcul de regrupare. 
Participanții pot lua startul nu numai în perechi, ci și individual, iar în sferturi de finală, semifinală sau finală, 
în cazul unei curse ”bye” concurentul NU este obligat să realizeze o cursă regulamentară de unul singur. 
 
6.6 Cronometrarea, startul și ordinea de start 
 
6.6.1 Cronometrarea 



 

 

Regulament particular Drag Racing Sfantu Gheorghe   8 
 

Cronometrajul se face printr-un sistem de fotocelule ALGE-TIMING cu 
cronoprintere Tag Hauer, omologate de Federația Română de Automobilism Sportiv. În fiecare punct de 
măsurare a timpului, rezultatul are precizia de o miime de secundă. 
Concurentul se poziționează la linia de start conform indicațiilor oficialului prezent. Poziționarea se face în 
dreptul celulei de start. 
Măsurarea timpului net este declanșată de culoarea verde a semaforului (ecran tip matrice cu LED, cu 
numerotare inversă pe fundal roșu și mesajul ”START” pe culoare verde). Pentru cronometrarea timpului net 
este nevoie de un start corect, respectiv timp de reacție pozitiv, concurentul declanșănd celula de start după 
afișarea culorii verzi a semaforului cu textul ”START”. 
Durata timpului de reacție ține de la aprinderea luminii verzi a semaforului cu textul ”START” până la 
declanșarea celulei de start. 
ATENȚIE! Timpul se măsoară de la apariția luminii verzi a semaforului cu textul ”START”! 
 
.6.2 Semaforul 
Semaforul (ecran de tip LED) oferă funcțiile de bază pentru start. Prin numerotarea inversă pe fundal roșu se 
indică timpul rămas până la momentul în care concurentul poate lua startul. Lumina verde cu textul ”START” 
indică momentul startului. Startul incorect este marcat prin culoare roșie în jurul timpului realizat de 
concurentul de pe culoarul din stânga și / sau dreapta. 
 
6.6.3 Fotocelulele 
Există minim 2 seturi de fotocelule pe fiecare bandă de concurs, care sesizează poziția mașinii de concurs în 
fiecare punct de măsură. Acestea sunt dispuse astfel: 
• 1 set de fotocelule la start: sesizează poziția corectă a concurentului la start; startul incorect; ajută la 
declanșarea cronometrării și măsurarea timpului de reacție; 
• 1 set de fotocelule la linia de sosire. 
 
6.6.4 Startul 
Startul ratat și / sau anticipat se repetă exclusiv în cazul unei erori a sistemului de cronometrare. 
Toți concurenții vor avea la start geamurile ridicate complet sau coborâte maxim 2 cm, centura de siguranță 
fixată, iar automobilele cabrio nu vor lua starul dacă sunt decapotate. 
Dacă în timpul parcurgerii traseului, comisarii de traseu semnalizează prin fanion roșu, concurenții sunt 
obligați să reducă viteza până la oprirea pe loc. 
 
6.6.5 Ordinea de start 
În calificări concurenții vor lua startul în ordinea prezentării la start, la liber, indiferent din ce categorie fac 
parte. 
În sferturile de finală, semifinală și finală concurenții vor lua startul conform tabelei, în ordinea categoriilor.  
 
6.7 Calificări 
Cursele de calificare se vor desfășura conform programului de la Art. 2. 
Fiecare participant are dreptul la cel puțin o cursă de calificare. 
Fiecare participant poate obține timpi de calificare numai cu automobilul înscris personal prin cererea de 
înscriere. În caz contrar, participantul va fi exclus fără returnarea taxei de înscriere. 
La cursele de calificare se pot alinia la start participanții din oricare categorie, în orice combinație de perechi 
și de căte ori doresc, în limita timpului prevăzut la Art. 2. 
Este permisă o singură încercare de încălzire a anvelopelor (burn-out), înainte de poziționarea la start. În 
cazul repetării încălzirii anvelopelor vor fi sancționate prin: 
• prima abatere - avertisment verbal; 
• a doua abatere - amendă de 100 de lei achitată organizatorului; 
• a treia abatere - excludere fără returnarea taxei de înscriere. 
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6.8 Sferturi de finală, semifinală și finală 
Cursele se vor desfășura conform tabelei de 8 concurenți, adică vor 
concura primii 8 (opt) participanți clasați din fiecare categorie, în ordinea timpilor obținuți la calificări. 
Cursele sunt cronometrate, câștingând participantul cu un timp realizat mai bun. În caz de egalitate, 
departajarea se face în funcție de timpul de reacție. 
Startul anticipat, startul în mișcare sau dacă automobilul nu este poziționat conform indicațiilor starterului 
duce la anularea rezultatului concurentului, câștigător fiind adversarul acestuia. 
În cazul în care ambii concurenți anticipează startul, ambii participanți sunt descalificați. 
Cursele vor începe prin apelarea concurenților. Concurenții care nu se prezintă la apel și nu se aliniază în zona 
de încălzire în maxim 2 minute sunt descalificați. Locul acestora în grilă va rămâne gol. În acest caz, cursele se 
desfășoară respectând tabela de 8 și utilizând sistemul de curse ”bye”. 
Dacă numărul celor înscriși la o categorie este mai mic decăt 8, cursele se vor desfășura pe baza regulilor 
tabelei incomplete. 
În sferturi de finală, semifinală și finală, dreptul de a alege banda de concurs îi revine concurentului cu poziția 
mai bună în grila de calificare. 
 
6.9 Tabela completă de 8 concurenți 
Perechile pe curse se constituie astfel, în fiecare categorie: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Câștigătorul perechii 1-8 
concurează cu cel al perechii 4-5, respective câștigătorul perechii 2-7 concurează cu cel al perechii 3-6. Mai 
departe, câștigătorii acestor curse vor constitui finaliștii. Locul 3 se decide pe baza timpului rezultat în 
semifinală. 
O cursă ”bye” este cursa în care participantul ia startul de unul singur. În acest caz, pentru a merge mai 
departe NU este obligatoriu sa efectueze un timp realizat. 
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6.9.2 Tabela de 7 concurenți 
1-bye, 2-7, 3-6, 4-5. Concurentul 1 calificat concurează cu câștigătorul perechii 4-5, respectiv câștigătorul 
perechii 2-7 concurează cu cel al perechii 3-6. Mai departe, câștigătorii acestor curse vor constitui finaliștii. 
Locul 3 se decide pe baza timpului rezultat în semifinală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9.3 Tabela de 6 concurenți 
1-6, 2-5, 3-4. Câștigătorul perechii 1-6 merge în cursa ”bye”, respective câștigătorul perechii 2-5 concurează 
cu cel al perechii 3-4. Mai departe, câștigătorii acestor curse vor constitui finaliștii. Locul 3 se decide pe baza 
timpului rezultat în semifinală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9.4 Tabela de 5 concurenți 
1-bye, 3-4, 2-5. Concurentul 1 
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calificat concurează cu câștigătorul perechii 3-4, iar câștigătorul perechii 2-5 
merge în cursa ”bye”. Mai departe, câștigătorii acestor curse vor constitui finaliștii. Locul 3 se decide pe baza 
timpului rezultat în semifinală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9.5 Tabela de 4 concurenți 
1-4, 2-3. Câștigătoii celor două curse vor constitui finaliștii. Locul 3 se decide pe baza timpului rezultat în 
semifinală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9.6 Tabela de 3 concurenți 
1-bye, 2-3. Câștigătorii celor două curse vor constitui finaliștii. 
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6.10 Însoțitor 
Concurenților nu le este permisă participarea cu însoțitor. 
 
6.11 Comportament pe traseu 
Este strict interzisă repunerea automobilului pe traseu, remorcarea, tractarea, împingerea, în afara cazului 
când acest lucru este dispus de oficialii cursei; 
Este strict interzis concurenților să conducă un automobil în sens opus direcției de concurs, cu excepția 
cazului în care au fost dirijați astfel de către oficialii cursei. 
Dacă un concurent este obligat să oprească pe traseul de concurs din pricina defecțiunilor mecanice sau a 
altor probleme, el trebuie să se supună instrucțiunilor date de oficiali. 
 
6.12 Prejudicii 
Fiecare concurent își asumă întreaga răspundere juridică și materială în legătură cu acțiunile, taxele, 
cheltuielile, revendicările și reclamațiile față de eventualele pagube sau prejudicii produce automobilului de 
concurs sau unor terte persoane. 
 
 

7. PENALIZARI 
 
Nerespectarea Art. 5.5: Dacă pe parcursul evenimentului marca și modelul automobilului sau participarea 
unui alt concurent se modifică față de cele prevăzute în cererea de înscriere, iar pentru acest lucru 
participantul nu se pentru o nouă verificare tehnică, se penalizează prin descalificare fără returnarea taxei de 
înscriere. 
 
Nerespectarea Art. 5.6, utilizarea anvelopelor destinate competițiilor sportive se penalizează cu excludere. 
 
Nerespectarea Art. 6.1: Startul anticipat, startul în mișcare sau dacă automobilul nu este poziționat conform 
indicațiilor starterului duce la anularea rezultatului concurentului, câștigător fiind adversarul acestuia. 
În cazul în care ambii concurenți anticipează startul, ambii participanți sunt descalificați. 
 
Nerespectarea Art. 6.2: Viteza maximă în parcul rece este de 10 km/h. 
Nu este permisă încălzirea anvelopelor în parcul rece. În caz contrar, se penalizează prin excludere fără 
returnarea taxei de înscriere. 
 
Nerespectarea Art. 6.2: Este strict interzisă pătrunderea de personal neautorizat (participanți, invitați, 
spectatori) în zona startului, respectiv în zona de secretariat. Acest fapt poate atrage o amendă de 100 de lei 
plătită organizatorului. 
 
Nerespectarea Art. 6.4: După verificarea tehnică este interzisă efectuarea oricărei intervenții la automobilul 
de concurs, cu excepția schimbului de anvelope și / sau reprogramarea calculatorului. În caz contrar 
concurentul trebuie să se prezinte din nou la verificarea tehnică, chiar dacă este vorba de remedierea unor 
defecțiuni prin schimbarea anumitor piese. Dacă participantul nu se prezintă pentru o nouă verificare tehnică 
va fi penalizat prin excludere, fără returnarea taxei de înscriere. 
 
Nerespectarea Art. 6.5: După linia de sosire va exista o zonă de frânare. Concurenții vor frâna progresiv astfel 
încât automobilul să nu intre în derapaj. În caz contrar, participantul va fi penalizat prin excludere, fără 
returnarea taxei de înscriere. 
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Nerespectarea Art 6.7: Este permisă o singură încercare de încălzire a 
anvelopelor (burn-out), înainte de poziționarea la start. În cazul repetării încălzirii anvelopelor vor fi 
penalizate prin: 
• prima abatere - avertisment verbal; 
• a doua abatere - amendă de 100 de lei achitată organizatorului; 
• a treia abatere - excludere fără returnarea taxei de înscriere. 
 
Nerespectarea Art. 6.8: Cursele vor începe prin apelarea concurenților. Concurenții care nu se prezintă la apel 
și nu se aliniază în zona de încălzire în maxim 2 minute sunt descalificați. 
 
Nerspectarea Art. 6.8: Startul anticipat, startul în mișcare sau dacă automobilul nu este poziționat conform 
indicațiilor starterului duce la anularea rezultatului concurentului, câștigător fiind adversarul acestuia. 
În cazul în care ambii concurenți anticipează startul, ambii participanți sunt descalificați. 
 
 

8. CLASAMENTE 

 
8. Se vor întocmi clasamente pentru fiecare categorie. 
 

9. FESTIVITATE DE PREMIERE 

 
9.1 Festivitatea de premiere se va desfășura conform programului de la Art. 2. 
9.2 Pentru podiumurile categoriilor se acordă cupe. Se pot acorda și alte premii speciale 
 

10. CONTESTATII 
 
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor este de 15 minute după afișarea clasamentelor provizorii. 
Taxa pentru contestație este de 200 de lei și va fi achitată la depunera contestației. Dacă contestația este 
fondată, taxa pentru contestație va fi returnată. 
 
 
 
 


