
Ghidul spectatorului



În primul weekend al lunii octombrie se desfășoară Marele Premiu al Orașului Brașov, 
ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă Dunlop 2015. Drumul Poienii, unul 
dintre cele mai cunoscute și apreciate trasee românești de motorsport, este gazda 
finalei campionatului, fiind cadrul perfect pentru stabilirea titlului de campion național absolut.

Evenimentul automobilistic debutează vineri (2 octombrie). Livada Poștei din Brașov este gazda 
mașinilor participante, iar la ora 17:00 are loc prezentarea concurenților. Ziua de sâmbătă (3 
octombrie) programează două manșe de recunoașteri și trei manșe de antrenamente cronome-
trate, care stabilesc ordinea de start în concursul de a două zi. Cei 5 km ai traseului mai sunt 
parcurși duminică dimineață (4 octombrie) de încă două ori în cadrul altor două runde de 
recunoașteri înainte de punctul culminant al weekendului și al campionatului, cele două manșe 
de concurs, care sunt programate începând cu orele 13:00, respectiv 15:30. Drumul Poienii este 
deschis circulației publice sâmbătă între 11:30-13:00 și duminică între 11:30-12:40, pentru a da 
ocazia spectatorilor să ajungă în zonele dorite.

TOTAL și SERUS SERVICE susțin Marele Premiu al Orașului Brașov în calitate de parteneri 
oficiali, iar Pro-X în calitate de partener principal. 
Parteneri ai evenimentului: Comprest, ZIZIN, AHA Bistro & Lounge. 
Partenerul tehnic al evenimentului este Cyclon Motorsport.
Parteneri media: KISS FM, Zile și Nopți, Autorally.ro, RTT Metropola, Prețul Zilei, Mix TV. 

Program
 
 
 

Prezentarea concurenților 17:00 
 

Recunoaşteri 1 - start la 30 secunde 08:30 
Recunoaşteri 2 - start la 30 secunde 10:00-11:30 
Antrenamente cronometrate 1 - start la 30 secunde 13:20 
Antrenamente cronometrate 2- start la 30 secunde 15:00 
Antrenamente cronometrate 3 - start la 30 secunde 16:40-18:10 
 

Recunoaşteri 3 - start la 30 secunde 08:30 
Recunoaşteri 4 - start la 30 secunde 10:00-11:30 
Manşa I de concurs 13:00 
Manşa a II-a de concurs 15:30-18:00 
Festivitatea de premiere 19:30 
 

 
Sâmbătă, 03.10.2015 8:10 - 11:30 
 13:00 - 18:30 
Duminică, 04.10.2015 8:10 - 11:30 
 12:40 - 18:30 
 

Duminică, 04.10.2015 

Vineri, 2 Octombrie 2015

Sâmbătă, 3 Octombrie 2015

Duminică, 4 Octombrie 2015

Restricții de circulație



Hartă generală Hartă traseu



Hartă detaliată












