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Cea mai mare provocare a competi!iilor auto o constituie asigurarea 
securit"!ii tuturor celor prezen!i. Din acest motiv, reamintirea prevederilor 
regulamentare referitoare la securitatea concuren!ilor este obligatorie înainte 
de fiecare competi!ie. 
 
Montajul dispozitivului GPS 
 
Consola dispozitivului GPS trebuie montat" în ma#in" astfel încât s" fie u#or 
accesibil pentru pilot #i copilot atunci când ace#tia se afl" a#eza!i în scaune #i 
cu centurile de siguran!" fixate. 
 
Echipamentele de protec!ie 
 
Trebuie purtate oricând automobilul este în mi#care pe probele speciale, pân" 
la punctul Stop al acestora. 
 
Dac" trebuie s" opri!i pe o prob" special" 
 
! Pe cât posibil, scoate!i ma#ina în afara drumului, într-o zon" sigur", pentru a 
nu bloca traseul #i a nu provoca un pericol atât pentru dumneavoastr" cât #i 
pentru ceilal!i concuren!i. 
! Dac" nu este necesar" asisten!" medical", trebuie s" afi#a!i imediat semnul 
“OK” #i s" ap"sa!i butonul OK al sistemului de urm"rire GPS. 
! Dac" nu a!i afi#at placa “OK” urm"torii concuren!i trebuie s" se opreasc" 
pentru a verifica dac" sunte!i în regul". Dac" descoper" c" totul e bine #i nu e 
nevoie de asisten!", nu vor fi foarte mul!umi!i! 
! Cel pu!in un membru al echipajului trebuie s" r"mân" cu ma#ina pentru restul 
desf"#ur"rii probei pentru a se asigura c" placa „OK” continu" s" fie afi#at". 
! Dac" este nevoie de asisten!" medical", trebuie s" afi#a!i, dac" este posibil, 
semnul “SOS”, #i s" ap"sa!i butonul SOS al sistemului de monitorizare GPS #i / 
sau s" apela!i num"rul de urgen!" al raliului, care este trecut pe spatele 
carnetului de control. 
! Dac" ma#ina este oprit" pe prob", trebuie s" anun!a!i urm"torii concuren!i prin 
plasarea triunghiului reflectorizant la cel pu!in 50 de metri înainte de pozi!ia 
ma#inii. FACE#I ACEAST$ OPERA#IUNE ÎN CONDI#II DE SIGURAN#$, !inând 
cont c" urm"torul concurent ar putea fi la mai pu!in de 30 de secunde în spate. 
! În cazul în care exist" suspiciunea de incendiu la bord, este preferabil s" 
continua!i pân" la urm"torul punct intermediar, unde ve!i g"si ajutoare #i 
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sting"toare suplimentare. Orice echipaj care abandoneaz" trebuie s" anun!e 
conducerea cursei cât mai curând posibil. 
 
Dac" abandona!i pe o prob" special", unul dintre membrii echipajului trebuie 
s" r"mân" lâng" ma#in". Dac" al doilea membru al echipajului pleac", fi!i 
sigur c" fiecare #tie unde este cel"lalt. Este mult mai u#or s" recuperezi un 
echipaj aflat lâng" ma#in" decât unul care se plimb" prin p"dure. 
Nerespectarea acestor proceduri poate duce la penaliz"ri. 
 
Dac" ajunge!i la locul unui accident 
 
! Primul echipaj ajuns la locul accidentului, dac" vede semnul SOS este 
obligat s" opreasc" pentru a acorda ajutor. 
! Primul echipaj ajuns la locul unui accident major, cu ambii membri ai 
echipajului în interiorul ma#inii #i care nu afi#eaz" niciun semn, trebuie 
imediat #i f"r" excep!ie s" opreasc" pentru a acorda ajutor. 
! A doua ma#in" ajuns" la locul accidentului va pleca s" informeze urm"torul 
post radio. 
! Urm"toarele automobile trebuie s" lase drumul liber pentru autovehiculele 
de urgen!". 
 
Nerespectarea acestor proceduri poate duce la penaliz"ri. 
 
Primul la locul accidentului 
 
- Dac" concuren!ii se afl" înc" în vehicul #i aceasta a luat foc: Scoate!i-i cât 
mai repede de acolo! 
- Dac" concuren!ii se afl" înc" în vehicul, sunt con#tien!i #i nu exist" niciun 
risc de incendiu: 
 
! Apropia!i-v" din fa!", privi!i-i în ochi 
! Par a fi con#tien!i de unde se afl"? 
! Vorbi!i cu ei, întreba!i-le numele - r"spund? 
! Orice durere, pierderea senza!iilor - dac" da, nu îi mi#ca!i! 
! P"stra!i-i calmi #i !ine!i-i de vorb". 
! NU ÎI MI%CA#I PÂN$ NU AJUNGE AJUTORUL PROFESIONIST. 
! Nu face!i nimic altceva. 
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- Dac" concuren!ii se afl" înc" în vehicul, incon#tien!i #i nu exist" niciun risc 
de incendiu: 
 
! Opri!i orice sângerare care le pune în pericol via!a aplicând presiune direct" 
/ prinzând rana 
! Asigura!i-v" ca primesc aer 
! Imobiliza!i capul #i coloana vertebral" (gâtul) 
! Verifica!i dac" respir" 
! Trata!i orice sângerare care nu îi pune via!a în pericol. NU LE SCOATE#I 
CASCA DECÂT DAC$ NU ESTE NICIUN ALT MOD DE A-I ASIGURA AER. 
 
- Dac" concurentul este în afara vehiculului: 
 
! Nu îl prinde!i / ag"!a!i - s-ar putea s" nu #tie ce se întâmpl" #i s" devin" 
combativ. 
! Ghida!i-l c"tre un loc în siguran!", departe de accident #i de al!i concuren!i. 
! Vorbi!i cu ei, întreba!i-i dac" sunt în regul"? 
! Ruga!i pe cineva s" stea cu ei. 
! Odat" afla!i într-un loc sigur, evalua!i-le accidentarea: 
! Sunt con#tien!i de unde se afl"? 
! Exist" semne de r"nire / dureri? 
! Dezorientare? 
! Dureri de cap? 
! Grea!" / vom"? 
! Somnolen!" / iritabilitate / confuzie /anxietate? 
! Acelea#i întreb"ri repetate? 
! Probleme de echilibru? 
! Vedere înce!o#at" / sensibilitate la lumin"? 
 
NU-I LASA#I S$ SE PLIMBE, TINE#I-I SUB OBSERVA#IE 
 
IMPORTANT ! 
 
Prin distribuirea acestui material, FRAS #i conducerea cursei consider" c" a!i 
fost informat cu privire la obliga!iile care v" revin în calitate de participant la 
aceast" competi!ie. 


