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Nu se vor mai elibera licențe pentru sportivii sub 18 ani sau fără permis de conducere care se 

înscriu în campionate sau etape de campionat care se desfășoară pe drumuri publice.  

Excepție fac sportivii cu permis cat. B1, sau dacă evenimentul (etapa) se desfășoară pe circuite 

stradale omologate special de către FRAS (circuite stradale închise cu balize de beton, vezi 

Drift), dar și sportivii care au participat deja în ultimele două sezoane la competițiile pentru care 

solicită licență.  

 

Sportivi cu vârsta între :  

- 5-9 ani pot solicita doar licență de Karting; 

- +9-12 ani pot solicita licență de Rally Cross, Super Slalom sau Autoslalom pentru etape ce se 

defășoară doar pe circut și doar după un an de Karting; 

- +12-18 ani pot solicita licență de Rally Cross sau Slalom Paralel, Time Attack, Autoslalom,  

Circuit, tot timpul cu un copilot cu experiență sau un instructor în dreapta. Poate 

participa doar pe circuit, exclus circuit stradal;  

- 16-18 ani cu permis de conducere Cat. B1 pot solicita licență de CNVC (dacă au cel puțin 4  

etape, chiar şi cumulate, de CNVC2, Rally Cross, Autoslalom sau Time Attack) sau licență  

de CNVC2 de asemenea cu permis cat B1. Mașinile nu pot depăși 140 cp. Licență de  

copilot raliu cu permis cat B1. Licență de Drift; 

- Peste 18 ani pot solicita orice fel de licență astfel: FRAS Consiliul Federal Hotărârea nr. 1 din 20  
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- Licență de CNVC dacă are cel puțin 4 etape, chiar şi cumulate, de CNVC2, Autoslalom sau Time  

Attack. Debutanții cu max. 180 cp.  

- Licență de raliu dacă are minim 4 etape de Rally 2 (obligatoriu permis de conducere cat. B sau  

B1 pentru copilot). Debutanții cu max. 180 cp. 

- Licență de Rally 2 pentru pilot sau copilot (permis obligatoriu pentru ambii)  

- Alte licențe FRAS. Sportivii care au peste 18 ani și posedă permis de conducere cat. B:  

- Pot solicita licență de Viteză în Coastă doar dacă au participat la cel puțin 4 etape la 

CNVC2, Time Attack, Slalom Paralel, Rally Cross. Se poate solicita astfel de licență în decursul  

aceluiași an după efectuarea stagiului respectiv.  

- Pot solicita licență de Rally 2  

- Pot solicita Licență de RALIU debutant doar dacă au cel puțin 4 etape desfășurate în  

cadrul campionatului național de Rally 2. Licența poate fi solicitată în decursul aceluiași  

an după efectuarea stagiului la Rally 2.  

- Alte licențe FRAS. De asemenea, Consiliul Federal a analizat şi aprobat Regulamentele  

sportive pentru sezonul 2020 din Campionatul Naţional de Raliuri şi Rally2, Vitează în  

Coastă şi Viteză în Coastă 2. 


