
 
 

 
 

Hotărârea nr. 1/26.06.2020 a Subcomisiei de Viteză în coastă 2  
 

Se modifică următoarele  articole din Regulamentul cadru CNVC2 
 
2. COMPETIȚII CARE CONTEAZĂ PENTRU CAMPIONAT 
Calendarul CNVC 2 – 2020 va cuprinde 5 etape distincte, desfășurate câte o etapă pe weekend și 3 
etape comune cu CNVC. 
Pentru clasamentele anuale se vor lua în considerare numai etapele distincte (5 etape). Rezultatele 
obținute la etapele comune cu CNVC nu se punctează. 
Calendarul va cuprinde 3 etape simple, la Sâncrăieni, Magherani şi Şugaş Băi, iar alte 3 etape vor 
avea loc în comun cu CNVC Total, la Reşiţa, Câmpulung şi Râşnov. 
În clasamentul anual se vor acorda puncte duble la cele 3 etape simple şi puncte întregi la etapele 
comune. 

 
4. PILOȚI DEBUTANȚI 
Sportivi cu vârsta între : 
- 16-18 ani cu permis de conducere Cat. B1 pot solicita licență de CNVC2. Mașinile nu pot depăși 140 
cp. 
- Cei peste 18 ani cu licență de CNVC2, pot concura cu automobile care dezvoltă maxim 180 cp. 
- Cei peste 21 ani cu licență de CNVC2 se pot înscrie și cu automobile cu tracțiune integrală dacă 
prezintă o recomandare de la o școală de pilotaj sportiv. 
Sportivii care au vîrsta sub 16 ani, care au avut statutul de Junior1 și a apar in clasamentele CNVC2 din 
ultimele două sezoane (2018, 2019) pot solicita licență de CNVC2. Automobile pot dezvolta maxim 140 
cp , vor fi incadrați la clasa 1, și nu vor puncta la categoria Debutanți. 
Cei care au avut satutul de Junior2, cu vârsta între 16-18 ani in sezonul 2019, vor fi incadrați la clasele 
lor, nu vor puncta la categoria Debutanți. Automobilele nu pot depăși 180 cp. 
Împuternicire notarială de la cel puțin un părinte (tutor legal) este obligatorie pentru obținerea licenței. 
-Piloții cu vârsta sub 18 ani care au apărut în clasamente CNVC2 în ultimele două sezoane vor puncta 
și la categoria Junior. 

 
9. CONCURS 
În cadrul fiecărei etape se vor desfășura minim: 
- 2 manșă de recunoașteri, 
- 1 manșă de antrenament cronometrat 
- 2 manșe de concurs. 
Cele trei etape simple  manșele se vor ține sâmbătă sau duminică, iar la cele 3 etape comune cu 
CNVC-Total manșele se vor tine sâmbătă. 
Pentru toate clasamentele se vor lua timpii cel mai buni din cele două manșe de concurs. 
Pentru toate clasamentele se vor lua în calcul timpii cumulați din cele două manșe de concurs. 



Piloții care au înregistrat un timp numai intr‐una din cele două manșe de concurs  vor primi 25% din 
puctajul acordat pozitiei ocupate în respectiva manșă (exemplu: locul 2 în manșa 1 și abandon în 
manșa 2 ‐ pilotul primește 18 x 0,25 = 4,5 puncte). 
 
10. CLASAMENTE, PREMII ACORDATE LA FIECARE ETAPĂ: 
La sfârşitul Campionatului Naţional de Viteză în Coastă Divizia 2, se vor întocmi următoarele 
clasamente: 
Clasament general Grupa A ”2RM” 
Clasament/clasele 1, 2, 3 
Clasament Debutant 
Clasament Junior 
Clasament echipe 
Clasament Grupa B. 
Alte clasamente pot fi făcute de către fiecare organizator . 
Clasament General One Event(care nu generează clasament anual) 
În Clasamentul pe clase se va premia locul 1,2,3 dacă la start au fost minim 4 concurenți. În alte cazuri 
este la latitudinea organizatorului ( se premiază minim locul 1) 
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