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Modificăriîn Regulamentul Particular 

1.2 Distanțe:  

CNRD, CNRVID:  

Distanța totală a raliului:  494.40 km 

Procent probe speciale din total raliu: 23.50%  

CNRally2: 

Distanța totală a raliului:  310,65 km 

Procent probe speciale din total raliu: 23.85% 

1.2 Distanțe:  

CNRD, CNRVID: 

Distanța totală a raliului:  493.35 km 

Procent probe speciale din total raliu: 23.55% 

CNRally2: 

Distanța totală a raliului:  308,5 km 

Procent probe speciale din total raliu: 24.02% 

 

12.5 Proceduri Superspecială (SS 3  ’’SUPERSPECIALA’’) 

12.5 Proceduri Superspecială (SS 14(9)  ’’SUPERSPECIALA’’) 

 

12.5.3 Competitorii vor ponta in CO 3 şi vor lua startul în PS 3 la indicațiile Oficialilor (După terminarea 

evoluției concurentului precedent). 

12.5.3 Competitorii vor ponta in CO 14(9) şi vor lua startul în PS 14(9) la indicațiile Oficialilor. 

 

12.5.4(NOU) Procedura de start : concurenţii vor aştepta până când vor fi informaţi de către 

arbitrul din start şi vor avea 15 secunde pentru a se pregăti de start. Ceasul din start va arăta 
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numărătoare inversă de 15 secunde, concurentul urmând să ia startul la terminarea celor 15 

secunde.  

 

12.6.Șicane / Deviere 

Ca măsură de securitate vor fi instalate șicane pe următoarele probe: 

SS 3 ’’SUPERSPECIALA’’ 4 şicane. 

Orice încălcare a regulamentului referitor la şicane sau deviere va fi analizată si sancţionată de CCS. 

12.6.Șicane / Deviere 

Ca măsură de securitate vor fi instalate șicane pe următoarele probe : 

SS 14(9) ’’SUPERSPECIALA’’ 4 şicane. 

Orice încălcare a regulamentului referitor la şicane va fi aplicată de către DIRECTORUL 

SPORTIV pe baza raportului ”judecătorului de fapte” (arbitrul desemnat). 

 

12.6.1 (NOU)Șicane  

SS 14(9) ’’SUPERSPECIALA’’ 4 şicane la 10 metri distanţă între bariere. 

Directorul Sportiv va desemna judecători de fapte pentru şicanele amplasate pe proba 

superspecială. Conform art. 13.7.1 din Codul Sportiv Internaţional FIA. contestaţiile împotriva 

deciziilor unui judecător de fapte sunt inadmisibile. Penalizările date de către judecătorul de fapte, 

conform Anexei VII – Sancţiuni: 

  Deplasarea unei bariere : 5 secunde 

  Trecerea printr-o barieră: 10 secunde 

Trecerea prin două sau mai multe bariere: 20 secunde 

Șicanele vor fi din cauciucuri: 3 cauciucuri suprapuse și legate între ele. Șicanele vor fi 

formate din 3 rânduri (bariere). 

Deplasarea inseamnă, lovirea cu partea laterală a mașinii. 

Trecerea printr-o barieră înseamnă, lovirea cu partea frontală a mașinii. 

Pentru a fi aplicată sancțiunea, ”Deplasarea” și ”Trecerea” trebuie să fie semnificativă și să 

modifice vizibil poziția șicanei. 

Concurenții sunt obligați să urmeze traseul impus de șicană chiar dacă aceasta nu mai se 

află în poziția inițială. 

12.15. Power Stage  

Proba Power Stage este PS 14 - NUCET pentru CNRD,CNRVID și PS 9 NUCET pentru 

CNRally2D. 



 
Proba Power Stage este PS 13 - CHIRPĂR pentru CNRD,CNRVID și PS 8 CHIRPĂR 

pentru CNRally2D. 

 

 

9.2 Program:   

Recunoașterile pentru toate probele CNRD, CNRVI si CNRD2 se vor desfășura conform programului: 

 Miercuri, 04 Octombrie 2017, ora 14:00 – 20:00, cu excepția SS3 

 Joi, 05 Octombrie 2017, ora 08:00 – 16:00, cu excepția SS3 

 Recunoaşteri pe SS 3(Superspecială): Vineri, 06 octombrie, Ora:11:30-13:00 

 

Recunoașterile pentru toate probele CNRD, CNRVI si CNRD2 se vor desfășura conform 

programului : 

 Miercuri, 04 Octombrie 2017, ora 14:00 – 20:00, cu excepția SS14(9) 

 Joi, 05 Octombrie 2017, ora 08:00 – 16:00, cu excepția SS14(9) 

 Recunoaşteri pe SS 14 (9) (Superspecială), 1 trecere :  

Sâmbătă, 07 octombrie, ora: 06:45 – 08:15 CNRD + CNRI, 

11:00 – 12:00 CNR2. 

Recunoașterile se pot efectua pe jos sau cu mașina. Se admit mai mulți concurenți într-o 

mașină. Mașina poate fi alta decât cea înscrisă la secretariat pentru efectuarea 

recunoașterilor. 

 

19:07 

20:37 
Final ziua 1 (prima maşină) Parc închis 

21:00 

22:30 
Publicarea rezultatelor provizorii neoficiale 

Comandament 

website 

21:30 

22:45 
Publicarea listei de start pt.ziua 2 

Comandament 

website 

19:20 

18:12 
Finalul raliului (prima mașină) Parc închis 

19:25 

 

Ceremonia de premiere pentru primii 5 clasați în 

clasamentul general  

Piaţa Mare 

Poarta de Start/ Sosire  

19:30 

18:32 
Verificări tehnice finale  Autoklass, Șos. Alba Iulia  

 

Se republică: Planurile Orare, Hărțile. 

 
 
Director Organizatoric, 



 
Marius Trif 


