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1– INTRODUCERE 

 
“Sibiu Rally” este organizat și se desfășoară în conformitate cu Codul 
Sportiv Internațional FIA 2015 şi anexele sale, cu Regulamentul 
Campionatului Național de Raliuri – Dunlop 2015, Regulamentul 
pentru Organizatori de Competiții FRAS 2015 şi cu prezentul 
Regulament Particular. 

 
Eventualele modificări și/sau completări la acest Regulament 
Particular se vor face prin buletine numerotate si datate, emise de 
către Organizator, cu avizul FRAS, sau de către Colegiul Comisarilor 
Sportivi (CCS). 
 
1.1 SUPRAFAŢĂ DE RULARE 
 
ZIUA 1 

PS nr. 1 – 2 Total 

Asfalt 100 % 100 % 

 
ZIUA 2 

PS nr. 3 – 6 4 – 7 5 – 8 Total 

Asfalt 100% 100 % 100 % 100 % 

 
1.2 DISTANŢĂ TOTALĂ 
1.2.1 Distanta PS: 82,74 Km 
1.2.2 Distanta totala: 436,48  Km 
1.2.3 Nr. probe speciale: 8 (5 distincte) 
1.2.4 Procent probe speciale din total raliu: 18,96 % 
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 2– ORGANIZARE 

 
2.1. Campionate naţionale pentru care contează raliul 

Campionatul Naţional de Raliuri - Dunlop 2015,   
coeficient 0,8 

 
2.2. Numere VISA 

Licenta organizator FRAS nr. 21 
Permis organizator FRAS nr. 39 

Emis in: 21.07.2015 
Emis in: 21.07.2015 

 
2.3. NUMELE ORGANIZATORULUI 

AS SCORPION RT 
 
2.3.1. Adresă si detalii de contact – Birou permanent 

AS SCORPION RT 
Romania, 550056, Sibiu, strada Gârlei, nr. 3 
Tel.: +4 0722 228 424 
E-mail: sorin.itu@raliulsibiului.ro     

berti.panaiot@raliulsibiului.ro 
Web Site: www.raliulsibiului.ro 

 
2.4. COMITETUL DE ORGANIZARE 

Astrid Cora Fodor – Primar Municipiul Sibiu 
Ioan Cindrea – Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu  
Ovidiu-Ioan Sitterli – Prefect judeţul Sibiu 
Sorin Itu – Director Organizatoric 
Albert Panaiot – PR Manager  
Alexandru Stancu – Coordonator Logistica 

 
2.5. Colegiul Comisarilor Sportivi (Campionatul National de 

Raliuri Dunlop) 
Membru CCS  – Tamas LANG (CJ)   0752075024 

Membru CCS  – Rares FLORESCU (SB) 0722630268 
Membru CCS  – Vasile POP (MM)   0742401173 
 

2.6. OBSERVATORI & DELEGAŢI FRAS 
Observator   – Norris MAGEANU (B) 0747777074 
Delegat securitate – Catalin NICOLAESCU (AG) 0745991153 
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2.7. OFICIALI 
 

Director sportiv  
Laurentiu OROS (BV) +4 0728 932 546 

Director organizatoric 
Sorin ITU (SB) +4 0722 228 424  

Secretar șef 
Remus STRIAN (BV) +4 0722 951 092 

Șef centru calcul 
Mihai SMARANDA (SB) +4 0745 524 672 

Secretar 
Mimi OROS (BV) +4 0722 734 165 

Secretar 
Judith FERENCZ (HR) +4 0730 555 839 

Observator pentru arbitri 
Florin CALANGEA (B) +4 0722 402 511 

Șef verificare tehnică 
Pavel TRAIAN (AG) +4 0728 286 006 

Șef securitate 
Mihai AVRAM (CJ) +4 0765 653 986 

Relații cu concurenții 
Lucian BALASIU (SB) +4 0723 319 046 

Șef traseu 
Csaba FERENCZ (HR) +4 0744 221 011 

Șef traseu adjunct 
Gheorghe VLAICU (AG) +4 0721 202 864 

Cronometror șef 
Ciprian BURNAR (B) +4 0727 186 986 

Șef deschidere traseu 
Romeo DANILA (CJ) +4 0722 364 316 

Medicul şef  al competitiei 
Dr. Alina Tărnăuceanu (SB) +4 0740 194 821 

Relații cu media 

Berti PANAIOT +4 0748 776 237  berti.panaiot@raliulsibiului.ro 

Sisteme computerizate şi webmaster  
Alexandru STANCU +4 0748 073 812 – alex.stancu@raliulsibiului.ro 

Logistică secretariat 
Monica STANCU +4 0740 775 785  monica.doca@raliulsibiului.ro 

Salvamont 

Adrian DAVID +4 0745 140 144 

Echipament cronometraj 

ONEST TIMING SRL – TAG HEUER 
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2.8. COMANDAMENT 
Pâna Marti, 18 august – 20:00h: 
 
Locaţie: 
AS SCORPION RT 
Romania, 550056, Sibiu, strada Gârlei, nr. 3 
Contact: 
Tel.: +4 0722 228 424 
E-mail: sorin.itu@raliulsibiului.ro 
            berti.panaiot@raliulsibiului.ro 
Web Site: www.raliulsibiului.ro 
 
De Miercuri, 19 august – 09:00h: 
 
Locaţie: 
Hotel Împăratul Romanilor  
Romania, 550159, Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 4 
Contact: 
Mobile: +4 0748 0738 12 
E-mail: alex.stancu@raliulsibiului.ro 
Web Site: www.raliulsibiului.ro 
 
 
Program deschidere și închidere 
 

19 august Miercuri 09:00 / 20:00 

20 august Joi 08:00 / 22:00 

21 august Vineri 08:00 / 01:00 

22 august Sâmbătă 08:00 / 22:00 

 
2.9. Locaţia Centrului Media  
Primăria Sibiu, Piaţa Mare 
Romania, 550178, Sibiu, strada Samuel Brukenthal, nr. 2 
 
2.10. Locaţia Parcului Închis 
Sibiu, Piaţa Mare 
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3 – PROGRAM 

 
LOCAŢIA PANOULUI OFICIAL 

De Miercuri, 19 august 2015 – 09:00h 

Hotel Imparatul Romanilor, Str. Nicolae Balcescu, nr. 4 
 

 
 
PROGRAM 
 
Luni, 20 Iulie-2015 

 Deschiderea inscrierilor Rally HQ 

 
Vineri, 14 August-2015 

20:00 Închiderea înscrierilor Rally HQ 

 
Sâmbătă, 15 August-2015 

20:00 Publicarea listei de înscrişi Rally HQ 

 
 
ÎN SĂPTĂMÂNA RALIULUI 
 
Luni, 17 August-2015   

10:00/14:00 
Teste private la cerere  
2,5 km (5km dus-întors) 
E-mail: alex.stancu@raliulsibiului.ro 

 

 
Marți, 18 August-2015   

10:00/14:00 
Teste private la cerere  
2,5 km (5km dus-întors) 
E-mail: alex.stancu@raliulsibiului.ro 

 

 
Miercuri, 19 August-2015 

09:00/21:00 Deschiderea parcului de service Piaţa Mare 

09:00/20:00 Deschiderea comandamentului Rally HQ 

09:00/20:00 
Începerea distribuirii materialelor şi 
documentelor (Road Book)  

Rally HQ 

09:00/20:00 

Preluarea sistemului GPS pentru 
masina de recunoasteri și de concurs 
(Predarea sistemului GPS se face dupa ce 
echipajul a terminat competiția) 

Rally HQ 
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09:00/20:00 
22:00/23:00 

Recunoaşteri  
În funcţie de 

program 

10:00/18:00 
Deschiderea Centrului Media şi a 
acreditărilor 

Centru Info 
Piata Mare 

10:00 Conferință de presă Piata Mare 

 
Joi, 20 August-2015 

08:00/16:00 Deschiderea parcului de service Piaţa Mare 

08:00/22:00 Deschiderea comandamentului Rally HQ 

08:00/15:00 

Preluarea sistemului GPS pentru 
masina de recunoasteri și de concurs 
(Predarea sistemului GPS se face dupa ce 
echipajul a terminat competiția) 

Rally HQ 

09:00/16:00 Recunoaşteri 
În funcţie de 

program 

10:00/22:00 
Deschiderea Centrului Media şi a 
acreditărilor 

Centru Info 
Piata Mare 

15:00 
Închiderea inscrierilor pentru 
recunoaşteri 

Rally HQ 

* 
15:00/18:30 

Verificări administrative Rally HQ 

* 
15:15/18:45 

Verificări tehnice, sigilare & marcare Piata Mare 

19:15 
Publicarea listei de start pentru 
demonstraţia din oraş, startul festiv 

Rally HQ 

.19:30 
Pregatirea și încolonarea mașinilor 
de concurs pentru City Demo 

Centru Sibiu 

**20:00 City Demo Centru Sibiu 

**20:30 Startul festiv Sibiu Rally 
Podium 

Piaţa Mare 

21:00 Orange Rally Cafe Espressee 
Str. A. Xenopol, 1 

22:00 
Închiderea înscrierilor pentru 
Shakedown 

Rally HQ 

* Un program detaliat va fi publicat.  
** Vezi anexa pentru demonstraţia din oraş și startul festiv 
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Vineri, 21 August-2015 

08:00/01:00 Deschiderea comandamentului Rally HQ 

08:00/22:00 
Deschiderea Centrului Media şi a 
acreditărilor 

Centru Info 
Piata Mare 

09:00/12:00 Shakedown Călugăru Orange 
Vezi anexa 
Shakedown 

13:00 Prima şedinţă a CCS Rally HQ 

13:30 Publicare ordine de start ZIUA 1 Rally HQ 

18:00/18:30 Sesiune de autografe Piaţa Mare 

19:00 
START SIBIU RALLY 
Startul in ZIUA 1  

Piaţa Mare 

21:00 Orange Rally Cafe Espressee 
Str. A. Xenopol, 1 

22:57 Final ZIUA 1  Parc Închis  

00:30 
Publicarea clasamentelor partiale 
neoficiale ZIUA 1  

Rally HQ 

00:45 
Publicarea listei de start pentru  
ZIUA 2  

Rally HQ 

 
Sâmbătă, 22 August-2015 

08:00/22:00 Deschiderea comandamentului Rally HQ 

08:00/22:00 
Deschiderea Centrului Media şi a 
acreditărilor 

Centru Info 
Piata Mare 

09:00 START ZIUA 2 Parc Inchis 

20:10 
Finalul Raliului 
(Primii trei clasați vor urca pe podium) 

Podium 
Piaţa Mare 

20:30 Verificări tehnice finale  Auto Leo 

20:45 Ultima şedinţa a CCS Rally HQ 

21:00 Orange Rally Cafe Espressee 
Str. A. Xenopol, 1 

21:15 
Publicarea clasamentului final 
provizoriu 

Rally HQ 

21:30 Conferinţa de presă de final Piața Mare 

21:45 Publicarea clasamentului final oficial Rally HQ 

21:45 Festivitatea de premiere 
Podium 

Piaţa Mare 
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 4– ÎNSCRIERI 

 
4.1. ÎNCHIDEREA ÎNSCRIERILOR 
Vezi 3 - Program 
 
4.2. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 

Formularul de înscriere trebuie completat online pe 
www.raliulsibiului.ro  

 
4.3. NUMĂRUL DE ÎNSCRIŞI ACCEPTAT: 70 
 
4.3.1. Clase 

Clase Grupe 

2 

S2000-Rally: motor 1.6 Turbo cu restrictor de 30 mm 
S2000-Rally: 2.0 Atmosferic 
Grupa R4 
Grupa R5 

3 
Grupa N; automobile cu cilindreea peste 2000 cmc (fostul 
N4) 

4 RGT 

5/6 

Grupa A - automobile cu cilindreea de la 1600 cmc şi până 
la 
2000 cmc; Super 1600 
R2C (peste 1600 cmc până la 2000 cmc) 
R3C (peste 1600 cmc până la 2000 cmc) 
R3T (până la 1600 cmc /cilindreea nominală) 
R3D (până la 2000 cmc /cilindreea nominală) 

Grupa A - automobile cu cilindreea de la 1400 cmc până 
la 1600 cmc 
R2B (de la 1400 cmc până la 1600 cmc) 
Kit-Car peste 1400cc până la 1600 cmc 

7 
Grupa A- automobile cu cilindreea până la 1400 cmc 
Kit-Car până la 1400 cmc 

8 
Grupa N - automobile cu cilindreea de la 1600 cmc şi până 
la 2000 cmc 

9 
Grupa N - automobile cu cilindreea de la 1400 cmc până 
la 1600 cmc 
R1B (de la 1400 cmc şi până la 1600 cmc) 

10 
Grupa N - automobile cu cilindreea până la 1400 cmc 
R1A (până la 1400 cmc) 

11 Grupa H - automobile cu cilindreea peste 2000 cmc 
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12 Grupa H - automobile cu cilindreea între 1600-2000 cmc 

13 Grupa H - automobile cu cilindreea între 1400-1600 cmc 

14 Grupa H - automobile cu cilindreea până la 1400 cmc 

15 Grupa I - automobile istorice 

 
Notă: 
1. Automobilele care au iesit din omologare (omologare expirată) dar 
rămân conforme cu un anumit stadiu certificat de fişa de omologare şi 
care corespund din punctul de vedere al normelor de securitate 
actuale, pot fi asimilate si pot participa in cadrul Campionatului 
National de Raliuri 
- Dunlop 2015 la clasa cu care au fost asimilate, in baza unei cereri 
adresate Comisiei Tehnice a FRAS. Comisia Tehnica va 
aviza/respinge cererea, dupa consultarea Comisiei Nationale de 
Raliuri. Comisia Tehnica a FRAS poate acorda aceasta prelungire de 
omologare pe plan national pentru automobilele care au fost 
omologate FIA la gr. N si A, exclus derivatele acestora gen A8, WRC, 
Kit Car, etc. pentru care avizul Comisiei Nationale de Raliuri este 
obligatoriu. Odata stabilita asimilarea si/sau prelungirea omologarii pe 
plan national, aceasta nu mai poate fi retrasa pe parcursul sezonului 
competitional pentru care a fost acordata. 
 
2. Grupa H – automobile cu omologare expirată sau fără omologare 
FIA. Automobilele incadrate la aceasta grupa, cu motoare 
supraalimentate a căror cilindree echivalentă depăşeşte 2000 cmc, 
vor fi echipate cu restrictor de 34 mm. 
 
3. Automobilele cu două roţi motrice echipate cu un motor turbodiesel 
cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 cm³ sunt acceptate în 
Grupele A şi N după capacitatea nominală (geometrică). 
 
4. Automobilele omologate ca şi Kit Car care au capacitatea cilindrica 
cuprinsă între 1400 şi 1600 cmc, pot fi acceptate dacă respectă 
Articolul 255-6.2 “Greutăţi” din Anexa J - FIA. 
 
5. Pentru automobilele din Grupa R4 trebuie respectate modificarile 
impuse obligatoriu in fisa de omologare fata de Grupa N (nu se 
accepta doar o parte din modificarile impuse iar restul sa ramana 
conform Grupei N). Un automobil de grupa N care utilizeaza cel putin 
una din extensiile 
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VR4, va fi incadrat la grupa R, ca urmare supunandu-se obligativitatii 
de la primul alineat al acestui articol. 
 
6. Grupa I - automobile istorice de competiţie care îndeplinesc 
următoarele cerinţe: 
a. automobilele care sunt conforme cu anexa K - FIA, până la perioada 
I (31/12/1981) cu excepţia monoposturilor sau prototipurilor. Precizări 
în regulamentul tehnic al grupei I. 
b. să fie conforme cu fişa de omologare FIA (din perioada de 
valabilitate a omologarii) 
c. să fie în acord cu Anexa J-FIA (din perioada de valabilitate a 
omologarii) 
 
4.4. TAXE ÎNSCRIERI 
4.4.1. Taxa de inscriere se achita intre 20 iulie 2015 si 14 august 

2015. 
 
4.4.2. Taxe înscrieri pentru Campionatul National de Raliuri Dunlop 

2015 
Taxă înscriere/echipaj:  
• 240 euro pentru echipajele al caror automobil de concurs se 
încadreaza la clasele 2-8 si 11. 
• 160 euro pentru piloti juniori (sub 25 ani), sau echipajele ale caror 
automobile de concurs se incadreaza la clasele 9,10 si 12–15. 
 
Taxă înscrieri/echipă:  
• 160 euro pentru echipă compusă din două echipaje; 
• 200 euro pentru echipă compusă din trei echipaje; 
• 240 euro pentru echipă compusă din patru echipaje.  
 
Taxă de înscriere Shakedown: 40 euro. 
 
4.4.3. În următorul tabel sunt descrise diferite pachete de înscriere: 
 

OBIECTE Buc 

Documente  

Regulament particular 1 

Road Book 1 

Rally Ghid  website 

Inscripții mașină    

Numar recunoaștere – fără acces 1 

Service 
Acces in parcul de service in spatiul destinat 

1 
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Guest 
Acces zona de parcare in Piata Huet 

- 

Pass-uri individuale  

Pilot / Co-pilot 2 

Team Manager 1 

VIP Guest - 

Spaţiu in parcul de service 40 mp 

Apă & electricitate - 

Wi-Fi DA 

 
4.5. Taxe pentru servicii suplimentare 

 
4.5.1. Inscripţii pentru maşini 

“Service”  = 50,00 Euro 
“Guest” = 25,00 € 
 

4.5.2. Ecusoane individuale 
”Team Manager” = 5 € 
“VIP Guest” = 5 € 

 
4.5.3. Documente 

“Roadbook” = 12 € 
 

4.5.4. Apă & electricitate 
1 KWh = 0,5 euro 
1 m3 apa = 10 euro/m3 

 
4.6. DETALII PLĂŢI 

Numai transfer bancar 
Banca  
Adresă Bancă 
Nume cont 
 
IBAN  
BIC / SWIFT:  

Raiffeisen Bank S.A. Agent. Sibiu 
Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu, Sc. B 
Asociatia Sportiva Scorpion RT 
RO39 RZBR 0000 0600 0139 2902 
RZBRROBU 

 
În documentul bancar, în câmpul "informații plată", se va 
completa numărul de licenţă și numele întreg al pilotului. 
 
Taxa pentru Shakedown, dacă participarea a fost precizată în 
cererea de înscriere şi nu s-a achitat împreună cu taxa de 
înscriere, se achită la înscrierile pentru recunoaşteri, până cel 
târziu Joi, 20 august 2015, ora 22:00; 
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4.7. RESTITUIRI 
- 100% echipajelor/echipelor în cazul în care raliul nu are loc; 
- 75 %, concurenților a căror înscriere nu a fost validata; 
- 50 %, echipajelor/concurenţilor care din motive de forţă 
majoră, atestate/certificate de către FRAS, sunt în 
imposibilitatea de a lua startul. 

 

 5–ASIGURARI 

 
 
5.1. Prima de asigurare inclusă în taxa de înscriere garantează 

concurenţilor acoperirea eventualelor pagube civile faţă de 
terţe persoane. Participanţii vor fi asiguraţi pe toate probele 
speciale de o asigurare de răspundere civilă faţă de terţi în 
valoare de 100.000 lei. 
 

5.2. Asigurarea este obligatorie, nu se va suprapune, nu va înlocui 
şi nu va aduce atingere niciunei poliţe de asigurări personale 
sau individuale deţinută de un concurent sau orice altă 
persoană fizică sau juridică participantă la eveniment. 
 

5.3. Autovehiculele de service şi automobilele utilizate în scop de 
recunoaştere, chiar şi cele care poartă plăci speciale emise 
de organizatori sau FRAS, nu sunt acoperite de poliţa de 
asigurare a raliului. 

 
 

 6– PUBLICITATE ŞI IDENTIFICARE 

 
6.1. Publicitatea obligatorie a organizatorului este: Sibiu Rally 
Challenge 
 
6.2. Organizatorul asigură fiecărui concurent panourile cu 

publicitatea obligatorie, care trebuie montate pe mașină până 
la verificările tehnice, conform indicațiilor din Anexa 4 la 
prezentul Regulament Particular. 
 

6.3. PLĂCI DE URGENŢĂ 
6.3.1. “SOS” Numar de Urgenţă 

Două autocolante de mici dimensiuni  “SOS”, cu numărul  de 
urgenţă, vor fi distribuite de Organizator. La acest număr  orice 
concurent sau spectator poate apela în caz de urgenţă sau 
accident în timpul raliului. 
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6.3.2. Fixarea 
Aceste plăci trebuie fixate pe vehiculele participante, una 
înăuntru, cealaltă afară, ambele în locuri vizibile. 
 

6.4. Publicitatea obligatorie a FRAS: 
a. - pe partea de sus a lunetei automobilelor de competiţii, 
sigla ”DUNLOP” de dimensiuni 10 cm x 100 cm, conform 
modelului pus la dispoziţie de FRAS, pentru echipajele care 
nu au contracte de sponsorizare cu alte firme de anvelope; 
b. - pe partea de sus a lunetei automobilelor de competiţii, 
sigla ”www.fras.ro” de dimensiuni (10 cm x 100 cm), conform 
modelului pus la dispoziţie de FRAS, pentru echipajele care 
prezintă contracte de sponsorizare cu alte firme de anvelope. 
 

6.5. Publicitate pentru partenerii echipajelor participante la Sibiu 
Rally 
 

6.5.1. Toate echipajele înscrise la Sibiu Rally vor putea organiza 
activităţi de publicitate sportivă (cort, branding, sampling, 
hostese, sesiuni de autografe, etc.) numai în zona alocată în 
cadrul parcului service. Locațiile raliului: prezentare, zona de 
start/sosire, festivitatea de premiere, sala de conferințe de 
presă, zona VIP, probele speciale sunt locații exclusive pentru 
partenerii organizatorului. Echipajele pot organiza activități de 
publicitate sportivă în aceste zone doar cu acordul scris al 
organizatorului. În caz contrar, organizatorul va sancționa 
echipajul cu amendă de 1000 de Euro. 
 

6.5.2. Promovarea partenerului echipajelor sub formă de publicitate 
comercială (promovare directă produs, servicii, oferte) fără 
acordul scris al organizatorului (prin contract), se 
interpretează ca şi publicitate interzisă şi va fi sancţionată de 
către organizator prin anularea înscrierii echipajului la Sibiu 
Rally, fără ca taxa de înscriere să fie restituită. 
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 7– ANVELOPE 

 
7.1. Marcarea Pneurilor 

Marcarea pneurilor este obligatorie pentru toţi participanţii la 
Sibiu Rally. În timpul raliului, procedurile vor fi urmatoarele:  
La începutul fiecărei zile, secţiuni (ieşire din parc de service), 
cele patru pneuri montate pe automobilul de concurs şi cele 
(maxim) două de rezervă vor fi marcate de către comisarii 
tehnici, cu autocolant special. Aceeaşi procedură de marcare 
va fi folosită ori de câte ori automobilele de concurs vor părăsi 
parcul de service, dar cu autocolante diferite. 
Pneurile care au fost marcate, indiferent daca au fost sau nu 
folosite sunt în conformitate cu regulamentul și pot fi folosite 
în continuare, urmând să fie marcate din nou, conform 
secţiunii în derulare. 
O zonă de marcare a pneurilor separată de cea de alimentare 
va fi amenajată la ieşire din Parcul Service şi marcată 
corespunzător. 
În zone de marcare a anvelopelor poate fi prezent maxim un 
membru al echipei de asistenţă şi sunt permise numai 
acţiunile direct implicate în activităţile de marcare a 
anvelopelor. 
 

7.2. Mijloace de control 
În orice moment al raliului pot fi făcute controale pentru 
verificarea conformităţii pneurilor. 

 
7.3. Echipamentul din mașina de competiții 

Fiecare maşină de competiții are voie să transporte la bord 
maxim două roţi de rezervă bine fixate. 
 

7.4. Start Amanat 
Este permisă reglarea presiunii din pneuri: 
- dacă startul unei probe speciale este amânat mai mult de 10 
minute; 
- în regrupări mai mari de 10 minute pentru orice concurent, 
daca regruparea este urmată de o probă specială. 

 
7.5. Sanctiuni 

Orice abatere privind pneurile va fi raportata Comisarilor 
Sportivi, care pot impune sancțiuni. 
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7.6. Numărul total de anvelope folosit în cadrul raliului nu este 
limitat. 

 

 8– COMBUSTIBIL 

 
8.1. GENERAL 
8.1.1. Realimentarea este permisă doar în zonele de alimentare 

(RZ), sau în zonele de alimentare îndepărtată (RMZ), indicate 
în Road Book, cu excepția procedurilor descrise în Anexa 7 
(în conformitate cu Art. 50 din Regulamentul pentru Raliuri 
Regionale FIA 2015). 

 
8.1.2. În zona de alimentare este permisă prezența a doi membri ai 

echipei. Aceștia sunt obligați să poarte veste reflectorizante 
de culoare galben fluorescent. 

 
8.1.3. În cazul defectării unei maşini de concurs în interiorul zonei 

de realimentare, aceasta poate fi împinsă de către echipaj, 
oficiali şi de către cei doi mecanici menţionaţi la Art. 8.1.2 în 
scopul evacuării din zona de alimentare, fără a primi 
penalizări. 

 
8.2. PROCEDURI 
 
8.2.1. În zona de alimentare nu sunt permise alte intervenţii asupra 

maşinii de competiții, în afara alimentării. 
 

8.2.2. In zona de realimentare limita de viteza este de 5 km/h. 
 

8.2.3. Motorul maşinii de competiții trebuie să fie oprit pe perioada 
alimentării. 

 
8.2.4. Se recomandă ca membrii echipajului să stea în afara maşinii 

de competiții pe durata alimentării. În cazul în care aceştia vor 
rămâne în interiorul maşinii de competiții, centurile de 
siguranţă trebuie să fie desfăcute și portierele deschise. 

 
8.3. ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECTIE 
8.3.1. Membrii echipei care asista la realimentare trebuie sa poarte 

echipament omologat (manusi de cauciuc, incaltaminte de 
protectie si haine anti-statice) pentru manuirea hidrocarburilor. 

8.3.2. Este recomandat ca membrii sa poarte imbracaminte 
rezistenta la foc. 
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8.4. Combustibilul folosit trebuie să se încadreze în prescripţiile 
Anexei J (Art.252 9.1 şi 9.2) din C.S.I.- FIA. Este permisă 
utilizarea combustibilului tip E85 în conformitate cu normele 
CE nr. CWA 15293;2005(E) si a gazului natural comprimat – 
CNG, conform Art.8 din Hotărârea Adunării Generale din 9 
martie 2013. 
Neîncadrarea în una din specificaţii se sancţionează cu 
excluderea din competiţie şi amendă în valoare de 2000 euro 
la cursul BNR al zilei respective. Comisia de Disciplină va 
putea dicta o suspendare de până la 3 etape. 

 
 

 9– RECUNOASTERI 

 
În concordanță cu Art. 15 din Regulamentul Campionatului Național 
de Raliuri – Dunlop 2015. 
 
9.1. INSCRIERI 
9.1.1. Toti competitorii care doresc sa ia parte la recunoasteri trebuie 

sa se inscrie la secretariatul competitiei pentru ridicarea 
tuturor documentelor necesare conform programului stabilit 
de organizator. 

 
9.1.2. Automobilul cu care se vor efectua recunoașterile trebuie să 

respecte prevederile Art.15.1.2 sau 15.1.3 din Regulamentul 
Campionatului Național de Raliuri – Dunlop 2015 - vezi Anexa 
8 - iar numărul de înmatriculare să fie declarat pe cererea de 
înscriere la recunoașteri. 
 

9.1.3. Organizatorul va pune la dispoziția echipajelor un autocolant 
cu numărul de recunoașteri, care trebuie fixate pe parbriz, pe 
partea copilotului. Acest număr trebuie să fie vizibil pe 
întreaga durată a recunoașterilor. 
 

9.1.4. Trecerea competitorilor pe probele speciale ale raliului, 
indiferent de modalitatea sau de vehiculul folosit, începând cu 
data publicării prezentului regulament, luni 20.07.2015 şi pînă 
la începutul recunoaşterilor, miercuri 19.08.2015 ora 09:00 
este considerată încălcare a programului de recunoaşteri. 
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9.1.5. Sistemul GPS 
Organizatorul va pune la dispoziția concurenților un sistem de 
supraveghere GPS, cu fixare magnetică, asigurat de firma SC 
Evo Tracking SRL. Acest echipament trebuie purtat în mașina 
de recunoașteri pe întreg parcursul recunoașterilor, iar 
funcționarea corectă a echipamentului este responsabilitatea 
echipajului (nivelul de incarcare a bateriei, prezența în mașină 
și amplasarea corespunzătoare). În cazul oricărei probleme 
legate de funcționarea echipamentului, echipajul are obligatia 
de a semnala acest lucru imediat către organizator. 

 
9.1.6. Program 

Recunoaşterile pentru toţi piloţii se vor desfăşura conform 
programului din Anexa 2 la prezentul Regulament Particular. 
 

9.1.7. Carnetele de recunoașteri 
Fiecare echipaj va primi la înscrierea pentru recunoașteri un 
carnet de recunoașteri, valabil pentru 3 treceri pe fiecare 
probă specială. Acest carnet trebuie purtat și pontat la fiecare 
start și stop al probelor speciale parcurse, sau la orice alt 
punct intermediar, conform solicitării arbitrilor prezenți. 
 

9.1.8. Carnetul de recunoașteri trebuie depus la secretariatul raliului 
până cel târziu Joi, 20 august 2015, orele 18:30, în caz contrar 
organizatorul va percepe o amendă de 200 de euro. 
 

9.1.9. Este permisă înscrierea celui de al doilea autovehicul de 
recunoaştere (de rezervă), cu obligaţia ca echipajul să anunţe 
organizatorului această schimbare. 
 

9.2. Desfășurarea recunoașterilor 
9.2.1. Prezența pilotului sau a copilotului pe proba specială sub orice 

formă este considerată recunoaștere. 
 

9.2.2. În cazul în care în mașina de recunoașteri se află membri ai 
altor echipaje înscrise în raliu, se consideră recunoaștere și 
pentru aceștia, ei având obligația de a prezenta carnetul de 
recunoașteri pentru pontaj, conform solicitării arbitrilor 
prezenți. 
 

9.2.3. Restricții 
Pentru fiecare probă specială distinctă fiecare echipaj va 
efectua un maximum de 3 treceri în timpul recunoașterilor. 
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9.2.4. Viteza de deplasare  
- maxim 80 km/h pe probele speciale, acolo unde nu există 
alte restricții impuse de Codul Rutier; 
- Conform restricţiilor de viteză impuse de Codul Rutier şi 
restricţiilor semnalizate prin însemne rutiere, pe etapele de 
legătură; 
 
Viteza va fi monitorizata de radarul politiei. Pentru zona 
centrala a orasului Sibiu limitele de viteza sunt 
urmatoarele: 
- str. Nicolae Balcescu : 5 km/h 
- Piața Mare (Service Parc): 5 km/h 
Limite de viteza in Romania 
- Vezi Road Book (pagina cu simboluri). 

 
9.3. Supraveghere, Sancţiuni 
9.3.1. Viteza de deplasare și numărul de treceri pe fiecare probă 

specială vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de 
supraveghere GPS montat pe automobilele de recunoașteri. 
Controale suplimentare pot fi făcute în orice moment, pe 
durata desfășurării recunoașterilor. 
 

9.3.2. Nerespectarea numărului de treceri pe probele speciale se 
sancționează după cum urmează: 
- prima abatere – amendă 200 de euro 
- a doua abatere - refuzul înscrierii în raliu, fără returnarea 
taxei de înscriere. 
 

9.3.3. Depășirea vitezei de deplasare pe probele speciale se va 
sancționa cu o amenda de 5 euro pentru fiecare km pe oră 
peste limita de viteză stabilită la articolul 9.2.4 (se admite o 
toleranță de 10 km/h). 

 
9.3.4. Echipament GPS: 

- Deteriorarea, pierderea sau nereturnarea sistemului GPS la 
finalul raliului se sancționează cu o amendă de 500 de euro; 
- Lipsa prezenței echipamentului GPS din mașina de 
recunoașteri, sau din mașina de competiții, în intervalele 
indicate, sau lipsa încărcării corespunzatoare a 
echipamentului se sancționează cu amendă de 300 € pentru 
prima abatere și de 600 € pentru următoarele abateri. 

9.3.5. Echipamentul de supraveghere GPS se fixează magnetic la 
interiorul automobilului, iar trecerea sa de pe automobilul de 
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recunoașteri pe cel de concurs trebuie făcută înaintea 
verificării tehnice. Amplasarea corespunzătoare a 
dispozitivului va fi făcută în cadrul verificărilor tehnice. De la 
Verificările Tehnice și până la intrarea în parcul închis de 
sosire al raliului, unde dispozitivul trebuie predat, amplasarea 
și funcționarea acestuia este responsabilitatea echipajului 
(vezi Art. 9.3.4 - valabil pe întreaga durată de desfășurare a 
raliului). 

 
9.3.6. Toate datoriile provenite din amenzi vor fi achitate numerar 

sau în file CEC catre organizator, până cel târziu Joi, 20 
august 2015, orele 18:30, la reprezentantul organizatorului de 
la Secretariatul raliului, în caz contrar echipajul urmând să fie 
sancționat cu excluderea din competiție. 

 
 

 10 – VERIFICARI ADMINISTRATIVE 

 
10.1. Documente necesare: 

- dovada achitării taxei de înscriere, în cazul celor care au 
plătit taxa majorată, conform Art. 4.5.3; 
- licențele FIA/FRAS de pilot si copilot; 
- permisele de conducere (sau dovada înlocuitoare) ale 
pilotului si navigatorului (daca este cazul); 
- certificatul de înmatriculare al automobilului de raliu; 
- declaraţie pe propria răspundere că proprietarul 
autovehiculului (dacă pilotul nu este proprietarul 
automobilului) a autorizat participarea automobilului la raliu; 
- Asigurarea de raspundere civila auto (RCA). 

 
În cazul în care un echipaj nu prezintă toate documentele 
menționate, Secretarul șef va refuza validarea înscrierii în 
raliu. 
 
 

10.2. Program: Joi, 20 august 2015, orele 15:00 – 18:30 
Organizatorul va face o programare a echipajelor înscrise în 
competiție pentru verificările administrative (se va menționa 
intervalul în care acestea se vor prezenta la verificări - ora și 
minutul). Nerespectarea intervalului programat pentru 
verificări se consideră amânarea validării administrative și 
intră sub incidența Art.10.4. 
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10.3. Locatie: Rally Headquarters 
Hotel Împăratul Romanilor, Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 4 

 
10.4. Solicitarea de amânare a validării administrative se aprobă cu 

plata unei taxe de 20 euro. 
 

 11– VERIFICARI TEHNICE INIȚIALE, SIGILARE ȘI MARCARE 

 
11.1. Locație: Sibiu, Piata Mare 

Program: Joi, 20 august 2015, orele 15:15 - 18:45 
Secretariatul competiţiei va face programarea echipajelor 
pentru verificările tehnice, ţinând cont de programarea 
iniţială de la verificările administrative. Nerespectarea 
programărilor pentru verificările tehnice se va sancționa cu 6 
euro/minut de întârziere. 
 

11.2. Echipament de securitate 
Toți concurenții au obligația de a prezenta articolele de 
îmbrăcăminte și de securitate pe care le vor folosi în timpul 
raliului, inclusiv căștile de protecție și dispozitivele de fixare a 
capului și gâtului (FHR) aprobate FIA (vezi Anexa V) 
 
 

 12 – ALTE PROCEDURI 

 
12.1.1. PREZENTAREA OFICIALA  
 

Joi,  
20-august-2015 

20:00 
CITY DEMO  

Se desfășoară pe traseul: 
Piața Mare (parc service), 

Str. Gheorghe Lazar, 
Str. Cetății, 

Str. Nicolae Bălcescu, 
Piața Mare, 

Podium ceremonial  
(Piața Mare - parc service) 

 
- Demonstratia este obligatorie pentru toate masinile participante 
si va face parte integranta din startul festiv. 
- Limite de viteza: 
- Nicolae Balcescu - 5 km/h 
- Piața Mare (Service Park) - 5 km/h 
Vezi Anexa 9  Demonstratie & Startul Festiv. 
Un program detaliat va fi publicat. 
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12.1.2. START FESTIV 
 

Joi, 20-august-2015 
20:30 

Start Festiv 
Podium 

Piața Mare 

- Startul Ceremonial este obligatoriu si va avea loc in Piata Mare pe 
podiumul de start. 
- Echipajele trebuie sa poarte combinezoanele omologate sau 
imbracamintea oficiala a echipei. 
- intervalul de start va fi din minut in minut. 
- Ceremonia se va derula conform ordinei de start pentru startul festiv. 
- Neparticiparea echipajului la startul festiv sau nerespectarea 
programului impus se sancționează cu amendă de 200 €. Această 
amendă se achită organizatorului până vineri, 21 august 2015, ora 
12:00. 
 
Vezi Anexa 9 Demonstratie & Startul festiv. 
Un program detaliat o sa fie publicat. 
 
12.1.3. STARTUL RALIULUI 
 

Vineri 21 august 19:00 Piața Mare 

 
12.1.4. Intervale de start 

Intervalul de start va fi de minim 1 minut pentru toate 
echipajele.  

 
12.1.5. Ordinea de start 

• ziua întâi: 
- piloții prioritari (FIA+FRAS) 
- piloții din clasele 2-10, în ordinea clasamentului general al 
CNR-DUNLOP 2015 după cinci etape, iar de la minim locul 10 
în jos, intercalaţi: 
- echipaje din clasele 11 -14, în ordinea clasamentului claselor 
11-14 al CNR-DUNLOP 2015 după cinci etape; 
- echipaje din clasa 15, în ordinea clasamentului clasei 15 din 
CNR Dunlop 2015, după cinci etape. 
 
• ziua a doua a raliului: în ordinea clasamentului parţial, 
oficial, publicat la sfârşitul zilei precedente, cu amendamentul 
că de la minim locul 10 în jos se vor intercala în ordinea de 
start şi piloţii din clasele 11 - 15, printre clasele FIA. 
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12.2. PROCEDURA DE FINAL 
Finalul raliului va fi in CO 8C – Service D out/Parc Ferme in 

 
12.2.1. Clasament General & Premierea 

Finalul raliului este în punctul de control orar 8C, unde 
echipajele își vor conduce automobilele în Parcul închis de 
final de raliu, primele 3 echipaje clasate trecând apoi peste 
rampa de sosire, la indicațiile oficialilor prezenți. 
 
Echipajele vor respecta indicatiile oficialilor din zona cu privire 
la deplasarea spre podiumul de sosire. 
 
Festivitatea de premiere va avea loc în Piața Mare pe podium, 
sâmbătă, 22 august 2015 ora 21:45 

 
12.2.2. Clasament  

- clasament general FIA (din clasele 1-10), 
- clasamente pe clase, 
- clasament pe echipe, 
- clasament juniori, 
- clasament piloți debutanți, 
- clasamente cupe monomarcă, 
- clasament automobile doua roți motrice (2RM). 

 
12.3. INTRARE IN AVANS 

Echipajele pot intra in avans fara penalizari in urmatoarele 
puncte de control orar:  
CO 2A - Zona tehnica in 
CO 2C - Service out / Parc Inchis in (FINAL ZIUA 1) 
CO 8C - Finalul raliului 

 
 
12.4. SCHIMBAREA CARNETELOR DE CONTROL 
 Carnetele de control vor fi inmanate / schimbate la: 
 0; 1B; 2C; 2D; 3B; 5B, 6B, 8C. 
 
 
12.5. ORA OFICIALA A RALIULUI 
 Ora oficiala a raliului este ora Romaniei. 
 Ora oficiala este sincronizata cu satelitii GPS si poate fi 
 vazuta in Rally HQ. 
 
 



Sibiu Rally Challenge | 20-23 august 2015 
 

25 

 

12.6. ZONA TEHNICĂ 
12.6.1. O zonă tehnică, în care oficialii au posibilitatea să efectueze 

verificări la mașinile de concurs și la echipamentul de 
securitate al echipajului va fi amenajată la intrarea în fiecare 
parc service/regrupare. 
 

12.6.2. În cazul în care parcul service este precedat de o regrupare, 
zona tehnică va fi încorporată regrupării, caz în care membrii 
echipajelor au obligația de a rămâne lângă automobilul de 
concurs timp de 5 minute dupa intrarea în regrupare, în scopul 
efectuării verificărilor. 

 
12.7. RESTART DUPA ABANDON / SUPER RALLY 

Echipajele care abandonează în prima zi de concurs vor 
putea relua startul în ziua a doua, conform Art. 5.3 din 
Regulamentul Campionatului Național de Raliuri – Dunlop 
2015. În acest scop, este necesară informarea Directorului 
Sportiv înainte de a doua ședință CCS, pentru programarea 
la o nouă verificare tehnică. 

 
12.8. SERVICE PARK 
12.8.1. Locatie Sibiu, Piața Mare 
12.8.2. Deschiderea Parcului de Service 

Accesul Vehiculelor de Service 

Miercuri 19 august 09:00 - 21:00 Toate echipajele 

Joi 20 august 08:00 – 16:00 Toate echipajele 

Termenul limita pentru accesul autovehiculelor inscriptionate cu 
Service in parcul de service: 
In timpul raliului: 
-cu maxim 30 minute inainte de startul primului echipaj si pana la 
iesirea ultimului echipaj din parcul de service. 
12.8.3. Autovehicule admise in Parcul de service 

Numai un autovehicul de service pentru fiecare automobil de 
competiții este permis. Aceste autovehicule trebuie sa fie usor 
de identificat prin placutele “Service”.  
Automobilele de competiții vor fi descarcate de pe platforme 
sau trailere in parcurile auxiliare conform Anexei 13. 
Prezenta platformelor sau trailerelor in parcul de service este 
interzisa. 
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Intrarea în parcul de service a autovehiculelor de asistență 
este permisă doar o data pe zi. 
 

12.8.4. Regulile in Parcul de service 
 

Curatenia si siguranta standului dumneavoastra 
 
Fiecare concurent este responsabil pentru comportamentul 
membrilor echipei sale. In parcul de service, toţi concurenţii 
trebuie să respecte urmatoarele: 
- In Parcul de service este interzisa fixarea corturilor in cuie 
sau prin orice mijloc care ar putea deteriora piatra cubica din 
Piata Mare. Nerespectarea va duce la o penalizare in valoare 
de 500,00 € 
 
- Fiecare concurent este obligat sa aiba un stingător de 
incendii de tipul A, B, C cu o capacitate de minim 5 kg, care a 
fost verificat în ultimii 2 ani,amplasat la loc vizibil langa masina 
de asistenta. 
- sub fiecare automobil de competiții trebuie amplasata o folie 
impermeabila şi rezistenta la hidrocarburi, pe o suprafata 
egala cu cea a automobilului (minim 3 x 5 m). 
- aruncarea deseurilor in alte locuri decat cele destinate se 
penalizeaza cu amenda de 500 Euro.  
Amenda pentru lipsa stingătorului sau lipsa foliei de sub 
automobilul de compeții este de € 200,00. 
 
Golirea uleiului, apei si spalarea automobilului de competiții 
sunt interzise in parcuri de service. 

 
Limita de viteza in parcul de service este de 5 km / ora. 
Nerespectarea aceastei limite va duce la o amenda aplicată 
de către Comisarii Sportivi. 
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12.9. SHAKEDOWN 
12.9.1. Participanti 

Numai echipajele care au solicitat înscrierea la shakedown 
în cererea de înscriere și care au achitat taxa de înscriere la 
shakedown. 

 
12.9.2. Taxa Shakedown – 40 euro 
 
12.9.3. Locatie: DJ 106J 

Lungime: 2,3 km, vezi Road Book-ul pentru Shakedown. 
 
 
12.9.4. Program 

Vineri, 21 august 2015, orele 09:00 – 12:00 
 

12.9.5. Intervale de start 
Intervalul de start va fi de minim 1 minut intre echipaje. 

12.9.6. Recunoasterile la Shakedown vor fi facute in timpul 
programului de recunoasteri. 
 

12.9.7. Echipamentul folosit de echipaj trebuie sa fie același cu cel 
din raliu (combinezon, casca, ghete). Nerespectarea acestui 
articol duce la excluderea din sesiunea de teste. 

 
12.9.8. Declaratie invitat SHAKEDOWN 

Orice persoana cu exceptia pilotului si copilotului care 
doreste sa participe la shakedown, trebuie sa semneze o 
declaratie pe proprie raspundere – Anexa 6 din acest 
regulament particular – care trebuie sa ajunga la 
conducerea cursei, la reprezentantul organizatorului de la 
Secretariatul raliului, pana in 20 august 2015 – 22:00, 
impreuna cu o copie a actului de identitate, cu rolul de a 
absolvi organizatorul de orice acuzatie in caz de accident. 
 

12.9.9. Orice teste private exceptand Shakedownul, în perioada 
20.07.2015 - 19.08.2015 ora 09:00, in judetul Sibiu vor 
atrage o amenda de 1000,00€. 
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 13– IDENTIFICAEA  OFICIALILOR 

 

VIP Guest Auriu 

Pilot / Copilot Negru 

Oficial Alb 

Arbitru Albastru 

Media Argintiu 

Team Manager Auriu 

Organizator Galben 

Voluntar Albastru deschis 

 
 

14 – PREMII 

 
14.1. Toate echipajele clasamentelor premiate, conform Art.12.2.2, 
vor primi câte două Cupe. 
 
 

15 – VERIFICARI FINALE 

 
15.1. Verificari finale 

Locatie: Auto Leo, Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 57 

Sambata 22 August 20:30 
Auto Leo 

Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 57 

 
15.2. PROTEST 
15.2.1. Toate protestele si apelurile trebuie sa fie depuse în 

conformitate cu prevederile regulamentului. Pot depune 
proteste si echipajele care au luat startul si au abandonat pe 
parcursul raliului. Orice protest este depus, în scris, la 
Directorul Sportiv, însotit de taxa corespunzatoare acestuia, 
prevazuta în regulamentele federatiei. 
Cele fara taxa achitata si cele verbale nu se iau în 
considerare. Dreptul de a protesta îl are numai echipajul 
înscris în competitie sau reprezentantul acestuia înregistrat în 
acest scop la FRAS, pe cererea de licenta. 

 
15.2.2. Taxele de protest sunt urmatoarele: 

- pentru protest pe linie sportiva - 160 euro; 
- pentru protest tehnic pentru un reper - 400 euro; 
- pentru protest tehnic pentru un ansamblu - 800 euro 
- pentru protest pentru tot automobilul - 2000 euro. 
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15.2.3. Protestele împotriva rezultatelor sau clasamentelor vor fi 

depuse în maximum 30 minute de la afisarea rezultatelor 
provizorii la panoul oficial de afișaj. 

 
15.3. APEL 
15.3.1. Împotriva deciziilor luate de conducerea cursei, cel care se 

consideră nedreptăţit poate depune o contestaţie la FRAS.  
Intentia de depunere a contestatiei trebuie adusa la cunostinta 
Colegiului Comisarilor Sportivi în scris, în maxim o ora de la 
data difuzarii/publicarii deciziei contestate. Lipsa acestei 
notificari sau depunerea acesteia în afara timpului 
regulamentar – atrage decaderea din dreptul la contestatie 
sau la apel. 
 

15.3.2. Contestatia trebuie depusa la Secretariatul FRAS în maxim 48 
de ore de la data primirii notificarii din partea Colegiului 
Comisarilor Sportivi. 
Este admisa transmiterea acesteia în termenul precizat si prin 
fax, mail, etc., însotit de copia ordinului de plata prin care se 
probeaza achitarea taxei aferente, calculata conform 
reglementarilor în vigoare. 
 

15.3.3. Taxele de contestaţii/apeluri sunt : 
- 320 euro, pentru proteste la Comisia de Competiţii şi 
Comisia de Disciplină; 
- 400 euro, pentru apeluri la Comisia de Apel. 
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ANEXA 1 – PLAN ORAR – ZIUA 1 
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ANEXA 1 – PLAN ORAR – ZIUA 2 
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ANEXA 2 – PROGRAM RECUNOASTERI 

 

Orar recunoasteri 
Reconnaisance Schedule 

Drumurile sunt deschise – 
Conduceti cu grija  

Roads Open - Drive carefully 

INTOTDEAUNA ACEEASI RUTA 
PENTRU PS 

ALWAYS SAME ROUTE of S.S. 

 

Mie, 19-August-2015 Tue, August-19-2015 

 

Proba Speciala 
Special Stage 

Localități 
Roads 

Orar 
Schedule 

 

1 
Sibiu – Rasinari – Paltinis 09:00 / 20:00 

PĂLTINIȘ 

 

2 
Sibiu – Rasinari – Paltinis 09:00 / 20:00 

VĂLARI 

 

3 / 6 Sibiu – Bradu – Porumbacu de 
Jos – Scoreiu – Cartisoara – 

Balea Cascada 
09:00 / 20:00 BÂLEA 

CASCADA 

  

4 / 7 Sibiu – Bradu – Porumbacu de 
Jos – Scoreiu – Cartisoara – 
Balea Cascada – Balea Lac 

09:00 / 20:00 
BÂLEA LAC 

 

5 / 8 Sibiu – Bradu – Avrig – 
Porumbacu de Jos – Baraj 

09:00 / 20:00 
BARAJ 

 

 
Sibiu – Rasinari – DJ 106A 09:00 / 20:00 

SHAKEDOWN 
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Orar recunoasteri 
Reconnaisance Schedule 

Drumurile sunt deschise – 
Conduceti cu grija  

Roads Open - Drive carefully 

INTOTDEAUNA ACEEASI RUTA 
PENTRU PS 

ALWAYS SAME ROUTE of S.S. 

 

Joi, 20 August 2013 Thu, AUGUST-20-2015 

 

Proba Speciala 
Special Stage 

Localități 
Roads 

Orar 
Schedule 

 

1 
Sibiu – Rasinari – Paltinis 08:00 / 16:00 

PĂLTINIȘ 

 

2 
Sibiu – Rasinari – Paltinis 08:00 / 16:00 

VĂLARI 

 

3 / 6 Sibiu – Bradu – Porumbacu de 
Jos – Scoreiu – Cartisoara – 

Balea Cascada 
08:00 / 16:00 BÂLEA 

CASCADA 

 

4 / 7 Sibiu – Bradu – Porumbacu de 
Jos – Scoreiu – Cartisoara – 
Balea Cascada – Balea Lac 

08:00 / 16:00 
BÂLEA LAC 

 

5 / 8 Sibiu – Bradu – Avrig – 
Porumbacu de Jos – Baraj 

08:00 / 16:00 
BARAJ 

 

 
Sibiu – Rasinari – DJ 106A 08:00 / 16:00 

SHAKEDOWN 
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ANEXA 3 – OFITERI RELATII CU CONCURENTII 

 
Lucian BALASIU (SB)  
+4 0723 319 046 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMERGENCY NUMBER 
112 

 
SOS RALLY EMERGENCY NUMBER 

+4 0742 809 809 
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ANEXA 4 – NR. DE CONCURS & PUBLICITATE 

 

 
 
 

(1) - Panourile de pe uşi - trebuie să fie plasate orizontal începând de la muchia 
anterioară a uşii faţă, cu numărul de concurs la partea anterioară. Distanţa faţă de 
muchia geamului faţă trebuie să fie intre 7 şi 10 cm. 
(2) - Geamuri laterale spate - numere de concurs pe fiecare dintre cele două geamuri 
laterale, de culoare orange fluorescent, cu o înălţime de 20 de cm. Aceste numere 
trebuie amplasate în partea de sus a geamului, adiacent numelor membrilor echipajului, 
pe fundal transparent. 
(3) - Capotă - Logo-ul competiţiei care include numărul de concurs 
(4) - Luneta - un panou cu dimensiunile de 90x10 cm, pus la dispoziţie de oficiali la 
verificarea tehnică, amplasat în partea de sus a lunetei; 
- un număr de concurs de culoare orange fluorescent, cu o înălţime de 14 cm, amplasat 
în partea dreaptă, adiacent panoului publicitar. 
(5) - Plafon - un panou dreptunghiular cu dimensiunile 50 cm lungime şi 52 cm lăţime, 
care să conţină numărul de concurs, pe fundal alb, cu cifre de culoare negru mat, de 
dimensiune 5x28 cm 
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ANEXA 5 – Combinezoane, Casti Extrase din FIA Anexa L 

 
Combinezoane şi îmbrăcăminte ignifugă 
Toţi membrii echipajelor trebuie să poarte combinezoane, mănuşi 
(opţional pentru copiloţi), lenjerie de corp lungă, cagule, şosete şi 
încălţăminte omologate conform standardului FIA 8856-2000. 
 
Echipajele trebuie să se asigure că îmbrăcămintea nu este prea 
strânsă pe corp, acest lucru având o influenţă negativă asupra 
nivelului de protecţie. 
 
Etichetele brodate pe combinezoane trebuie să fie cusute doar pe 
stratul exterior, pentru o mai bună protecţie la căldură. Materialele 
suport pentru aceste etichete şi aţa cu care se fixează trebuie să fie 
rezistente la foc (vezi Anexa 1 FIA 8856-2000). 
 
Căşti 
Se vor folosi doar căşti omologate conform uneia dintre specificaţiile 
menţionate în Lista Tehnică Nr.25 a FIA. 
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ANEXA 6 – DECLARATIE INVITAT 

 

Termen 20 August-2015, ora 22:00 
 

Declarație pilot 

Subsemnatul/a ……………………………………………… născut la data de 
…………., în localitatea …………………………., domiciliat în județul 
………….......……………, localitatea …………………….., str.  
……………………, nr. ….., Bloc ….., Scara ….., Etaj …., Ap. …., posesor al 
actului de identitate …… seria ….., nr. …..................…., emis de către 
……………..............................…………., la data de ……………........,                   
cu CNP ………………….............……, având nr. ….. de licență de pilot ..... al 
...............................................................................,  
Vă rog să aprobați participarea mea la “Shakedown” împreună cu invitatul 
meu dl/dna ……………………. ……………………………. Cunoscând 
prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, Declar pe proprie 
răspundere că l-am informat pe invitat despre obligativitatea respectării 
prevederilor Codului Sportiv Internațional, ale Statutului şi Regulamentelor 
FIA /FRAS, precum şi ale regulamentului particular al competiției. 
De asemenea, îmi asum întreaga răspundere, juridică şi materială, în legătură 
cu acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările şi reclamațiile față de 
eventualele pagube sau prejudicii produse unor terțe persoane. 
 
Pilot (Nume-Prenume) ...........……...……………………………………………... 
Semnătura …………........ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Declarație invitat 

Subsemnatul/a ……………………………………………… născut la data de 
……………………………., în localitatea …………………………., domiciliat în 
județul ………………………, localitatea …………………….., str. 
………………………, nr. ….., Bloc ….., Scara ….., Etaj …., Ap. …., posesor 
al actului de identitate …… seria….., nr………., emis de către 
…………………………., la data de …………………………., cu 
CNP……………………………….……, având calitatea de invitat, declar pe 
propria răspundere că am fost informat/ă despre riscurile la care mă expun, 
că voi respecta indicațiile pilotului şi, în cazul unui eventual incident nu am 
nicio pretenție morală sau materială față de FIA, FRAS, Organizatorul Sibiu 
Rally Challenge 2015 şi pilot. 
 
Invitat (Nume Prenume) ………………………..………………………............... 
Semnătura …………........ 
 
Atasat: Copie CI sau Pasaport 
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ANEXA 7 - GOLIREA REZERVORULUI SI/SAU REALIMENTARE 
IN PARCUL DE SERVICE 

 

Atunci când este o necesitate, ca parte a operaţiunilor de service (ex: 

schimbarea rezervorului de combustibil sau a pompei de benzină) 

golirea şi/sau realimentarea sunt permise în interiorul Parcului 

Service, în următoarele condiţii: 

- operaţiunea se desfăşoară cu înştiinţarea Directorului Sportiv şi sub 

supravegherea unui Arbitru de Parc Service; 

- nicio altă intervenţie nu se desfăşoară simultan asupra automobilului 

de competiții; 

- un perimetru de siguranţă suficient este asigurat în jurul 

automobilului de competiții; 

- se adaugă doar combustibil suficient pentru ajunge la următoarea 

realimentare; 

- două persoane care se ocupă de Parcul Service se află la faţa 

locului, pregătite pentru intervenţia cu stingătoare. 
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ANEXA 8 - AUTOVEHICULE DE RECUNOAŞTERI 

 

- Doua faruri suplimentare omologate rutier sunt autorizate. 

- Echipajul poate folosi un sistem "light" de intercomunicare (fara casti 

de protecţie). 

- Echipamentele de navigaţie de la bord pot fi montate. 

- Este permisă recunoaşterea cu automobile inscripţionate cu 

publicitatea sponsorilor echipajului. 

- Este strict interzisă recunoaşterea traseului cu automobile de 

competiţii. 

 

La recunoaşteri pot fi folosite următoarele tipuri de autovehicule: 

1-Automobile standard: autoturisme standard total nemodificate, ca 

cele oferite spre vânzare pentru publicul larg. 

2-Automobile de Producţie - care să respecte următoarele prevederi: 

- motor, cutie de viteze şi suspensie în conformitate cu reglementarile 

Grupei N). 

- evacuarea trebuie sa fie de producţie de serie cu un nivel de zgomot 

maxim permis în toleranţele legale în vigoare, respectiv 74 dB; 

- montarea unui rollbar de siguranţă din oţel în conformitate cu 

articolele 253-8.1 la 8.4 din Anexa J este autorizat. 

- scaunele în culori similare cu cele din interiorul automobilului sunt 

autorizate. 
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ANEXA 9 CITY DEMO & STARTUL CEREMONIAL 
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ANEXA 10 – SHAKEDOWN 
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ANEXA 11 – HARTA GENERALA 
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ANEXA 12 – HARTA LOCATII 
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ANEXA 13 – PARC AUXILIAR 

 

 


