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MĂSURI OBLIGATORII DE PREVENŢIE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI DISTANŢARE SOCIALĂ
NOTĂ: Toate măsurile specifice prezentate în acest material vor fi completate cu ultimele seturi de
instrucțiuni emise de autorități, la data desfășurării evenimentului.
Sportivii, echipele tehnice, oficialii, arbitrii, membrii echipei de organizare și reprezentanții media
sunt obligați să respecte toate măsurile impuse de autorități și de organizator, cuprinse în Ordinul Comun al
Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății Nr.  1219 / 1634 / 2020, referitor la desfășurarea
și organizarea competițiilor sportive auto. Măsurile cu privire la igiena personală și la distanțarea sociala
rămân permanente și obligatorii pe timpul desfășurării competiției, începând cu sosirea în locația de concurs:
• Spațiu propriu pentru dezinfectare pentru fiecare echipă tehnică;
• Distanțare fizică atât în spațiile tehnice cât și în parcul de regrupare;
• Purtarea măștii de protecție;
• Folosirea comunicării online cu organizatorul, conducerea cursei și reprezentanții media.

		
Nerespectarea măsurilor de mai sus sunt sancționate prin:
• Prima abatere - avertisment;

• Amendă în valoare de 2500 Lei plătită către organizator;
• Propunere către conducerea cursei pentru excludere;
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• Propunere către comisiile FRAS pentru suspendare
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APEL DE URGENȚĂ - 112

Este numărul unic pentru alertarea Poliției, Ambulanței și Pompierilor
Este un număr gratuit și poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil
ADRESE ŞI TELEFOANE UTILE
• Spitalul Municipal Câmpulung  

Str. Dr. Costea, Nr.8,

Tel. 0248.510.100

• Serviciul Ambulanţă Argeş  

Aleea Dr. Ana Aslan, Nr.2,

Tel. 0248.285.740

• Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş  Str. Victoriei, Nr. 1,

Tel. 0248.213.399

• Poliţia Câmpulung

Tel. 0248/512.200

Str. Matei Basarab, Nr.68,

• Tractări Kiliment

Tel. 0744.632.246

OFICIALII COMPETIŢIEI
Nr.
Crt.

FUNCŢIA

NUMELE şi PRENUMELE

LOC.

TELEFON

1.

Observator FRAS

Norris MĂGEANU

B

0747.777.074

2.

Observator CCA

Romeo DĂNILĂ

CJ

0722.364.316

3.

Preşedinte CCS:

Florin CALANGEA

B

0722.402.511

4.

Membru CCS:

Daniel UNGUR

CJ

0724.358.333

5.

Membru CCS:

Gheorghe VLAICU

AG

6.

Director Sportiv:

Laurențiu OROS

BV

7.

Director Organizatoric:

Iulian NICOLAESCU

AG

0721.202.864
0744.263.728
0728.932.546
0740.663.945

8.

Şef Centru de Calcul:

Rareș FLORESCU

SB

0721.202.864

9.

Secretar Şef:

Mimi OROS

BV

0722.734.165

10.

Şef Verificare Tehnică:

Mihai STANA

B

0756.703.705

11.

Cronometror Şef:

Ionuţ HADĂR

SB

0741.494.008

12.

Şef Securitate:

Romeo DĂNILĂ

CJ

0722.364.316

13.

Şef Traseu:

Gheorghe VLAICU

AG

0721.202.864

14.

Relaţii cu Sportivii:

Mihai STANA

B

0756.703.705

15.

Medic Şef:

Daniel APOSTOIU

AG

0744.342.550
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PROGRAM
ACTIVITATEA

ZIUA

DATA

ORA

Începerea înscrierilor

Luni

01.09.2021

08:00

Închiderea înscrierilor

Marți

14.09.2021

17:00

Publicarea listei de înscrieri

Marți

14.09.2021

20:00

Deschiderea centrului de presă / acreditari

Vineri

17.09.2021

17:00

Verificări administrative grupele N si A

Vineri

17.09.2021 15:00 15:45

Verificări administrative grupele D, I, E și Debutanți

Vineri

17.09.2021 15:45 17:00

Verificări administrative grupa H

Vineri

17.09.2021 17:00 18:30

Verificări tehnice iniţiale

Vineri

17.09.2021 15:30 19:00

Prima sedinţă a CCS

Vineri

17.09.2021

19:30

Publicarea ordinei de start pentru  recunoașteri și antrenamente

Vineri

17.09.2021

20:00

Deschiderea parcului de service

Sâmbătă

18.09.2021

06:30

Briefing cu sportivii și oficialii cursei

Sâmbătă

18.09.2021

08:00

Recunoaşteri - manșa I

Sâmbătă

18.09.2021

08:30

Recunoașteri - manșa a II-a

Sâmbătă

18.09.2021

10:00

Recunoașteri - manșa a III-a

Sâmbătă

18.09.2021

11:30

Antrenamente cronometrate – manşa I

Sâmbătă

18.09.2021

13:30

Antrenamente cronometrate - manşa a II-a

Sâmbătă

18.09.2021

15:00

Antrenamente cronometrate - manșa a III-a

Sâmbătă

18.09.2021

16:30

A II-a şedinţă a CCS

Sâmbătă

18.09.2021

18:00

Publicare ordine de start pentru recunoașteri şi concurs

Sâmbătă

18.09.2021

18:30

Deschiderea parcului de service

Duminică

19.09.2021

06:30

Recunoașteri - manșa a IV-a

Duminică

19.09.2021

08:30

Recunoașteri - manșa a V-a

Duminică

19.09.2021

10:00

Manșa I de concurs

Duminică

19.09.2021

12:00

Manșa a II-a de concurs

Duminică

19.09.2021

13:30

Verificări tehnice finale

Duminică

19.09.2021

16:00

A III-a ședință a CCS

Duminică

19.09.2021

16:30

Afișarea rezultatelor provizorii

Duminică

19.09.2021

16:30

Afișarea rezultatelor definitive

Duminică

19.09.2021

17:00

Festivitatea de premiere

Duminică

19.09.2021

17:00

Conferința de presă cu câștigătorii

Duminică

19.09.2021

18:00
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PLANUL DE MASURI PENTRU TRASEUL DE CONCURS
SCOPURILE PLANULUI DE SECURITATE
Principalul scop al planului de securitate este de a asigura securitatea tuturor celor implicaţi în eveniment.
În acest scop organizatorul va asigura:
a. Informarea conducerii concursului cu toate datele necesare.
b. Cooperarea deplină cu autorităţile locale, în special cu poliţia, pompierii, jandarmii şi serviciile medicale.
c. Posibilitatea tuturor celor implicaţi să se familiarizeze cu planul de securitate al cursei.
În conformitate cu reglementările FRAS organizatorul împreună cu membrii comitetului de organizare vor
lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea cursei în condiţii de securitate maximă faţă de spectatori,
piloţi şi persoanele implicate în acest concurs.
Pentru atingerea acestui scop se asigură următoarele resurse:

SEMNALIZĂRI ŞI BALIZĂRI
Drumurile şi căile de acces sunt închise circulaţiei publice şi semnalizate corespunzător prin plăci de
avertizare.
Zonele pentru spectatori sunt balizate şi semnalizate cu plăci inscripţionate cu:
„LOC PENTRU SPECTATORI”
Zonele interzise pentru spectatori sunt balizate şi semnalizate cu plăci inscripţionate cu:
„LOC INTERZIS PUBLICULUI”

POLIŢIE ŞI FORŢE DE ORDINE
Dispozitivul pentru închiderea traseului de concurs se întocmeşte de către serviciul circulaţie al judeţului
ARGEŞ în colaborare cu Jandarmeria judeţului ARGEŞ, cu firma de pază MSS şi Poliţia Locală Câmpulung
fiind implicaţi un număr de:
- 6 agenți Poliţia Locală Câmpulung;
- 18 angajaţi MSS;
- 16 jandarmi.

AMBULANŢE
Dispozitivul este realizat cu Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Argeş după indicaţiile Comitetului de
Organizare al Cursei şi cuprinde următoarele efective:
   -  2 ambulanţe (ambele la START).

DESCARCERARE
  -  1 autovehicul rapid cu 4 persoane şi echipament

INFORMARE
Informarea spectatorilor se face prin posturile de radio şi televiziune locale.

LEGĂTURI DE SECURITATE
Comunicarea se face prin staţii radio emisie – recepţie (închiriate de la o firmă specializată) şi prin telefonia
mobilă.
Staţiile radio emisie / recepţie folosite la “Trofeul Câmpulung 500” au fost probate în toate punctele: zona
service, start, sosire, stop şi intermediari, împreună cu organizatorul competiţiei şi au funcţionat perfect (la
antrenamentul în vederea organizării competiţiei).
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RESPONSABILITĂŢI
A) Directorul sportiv:
Răspunde pentru desfăşurarea întregului concurs în condiţiile de securitate şi poate lua orice decizie sau
măsură, fiind responsabil pentru întregul colectiv de arbitrii din subordine cu referire la modul în care aceştia
implementează planul de securitate şi aplică măsurile ce sunt prevăzute, atât cât este practic posibil.
Este obligat să informeze Colegiul Comisarilor Sportivi asupra măsurilor de urgenţă pe care trebuie să le
aplice în cooperare cu Şeful pentru securitate.
B) Şeful pentru securitate:
Participă la elaborarea şi aplicarea Planului de securitate. Împreună cu Directorul sportiv coordonează
activităţile din teren privind securitatea concursului.
Verifică, ca fiecare persoană cu atribuţii în probleme de securitate să cunoască prevederile din Planul de
securitate.
C) Medicul şef:
Are în subordine echipajele de pe ambulanţe. Verifică prezenţa şi dotarea cadrelor medicale implicate.
Verifică şi raportează directorului sportiv orice accident soldat cu răniri. Se asigură de modul în care spitalele
sunt alertate şi de capacitatea acestora de a acţiona în caz de urgenţă

ECHIPAMENTE DE SECURITATE ALE TRASEULUI DE CONCURS
AMBULANŢĂ:

2 autovehicule cu medic şi asistent medical.

POMPIERI:

2 persoane cu stingătoare în PARC SERVICE,
1 persoană cu stingătoare la START,
1 persoană cu stingătoare la SOSIRE
1 persoană cu stingătoare la STOP;

DESCARCERARE:

1 autovehicul rapid cu 4 persoane şi echipament.

INTERVENŢIE RAPIDĂ: 1 autovehicul cu 2 persoane.
ELIBERARE TRASEU:   1 platformă auto cu 2 persoane.

AUTOMOBILELE DE SECURITATE ŞI ORDINEA LOR
Automobilele de securitate parcurg traseul de concurs înainte de automobilele de concurs în scopul de a
verifica aplicarea măsurilor de securitate şi de a corecta poziţionarea arbitrilor şi/sau a publicului spectator.
Ordinea acestor automobile este:
- cu 15 minute înaintea primului concurent  - MAŞINA DE POLIŢIE - Responsabil Poliţie;
- trei maşini de tip „K”, puse la dispoziţie de către organizator, cu plecare la decizia Directorului de concurs
- cu 10 minute înaintea primului concurent  - MAŞINA de SECURITATE - Responsabil cu Securitatea
PLAN DE SECURITATE
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AUTOMOBILUL DE TRASEU cu care se deplasează Şeful de Traseu şi Cronometrorul Şef, parcurge
traseul cu 15 minute înaintea primului concurent.
Are rolul de a constata eventualele probleme ale traseului.
Verifică închiderea căilor de acces laterale şi existenta pe traseu a posturilor de comisari şi personal de pază
şi ordine.
Verifică amplasarea corecta a posturilor comisarilor de traseu.
Are în dotare girofar, sistem audio de avertizare şi echipament de cronometrare de rezervă.
AUTOMOBILUL DE SECURITATE cu care se deplasează Responsabilul cu Securitatea, este dotat cu
girofar, porta-voce, staţie radio şi telefon mobil.
Parcurge traseul cu 10 minute înaintea primului concurent.
Are rolul de a verifica existenţa în teren a tuturor măsurilor de securitate din Planul de Securitate, fiind în
permanenta legătura cu Directorul Sportiv.
Declară proba specială corespunzătoare pentru concurs.
AUTOMOBILUL DE DESCHIDERE dotat cu girofar şi staţie radio, parcurge traseul după ultimul concurent.
Verifică daca există automobile de concurs imobilizate, abandonate sau avariate, starea echipajelor şi
informează Directorul Sportiv de situația exactă a acestora.
Posturile se închid numai după trecerea mașinii de deschidere.

PLAN DE MĂSURI
Pentru asigurarea securității manifestării sportive, la cursa automobilistică organizată la Câmpulung
– Etapa a VIII-a a Campionatului Național de Viteză in Coastă 2021.
Evenimentul are loc sâmbătă 18.09.2021 de la ora 08:30 la ora 18:00 şi duminică 19.09.2021 de la
ora 08:30 la ora 16:00, pe sectorul de drum cuprins între DJ 734  km 9+300 (Start) şi DJ 734 Km12+300
(Stop).
Pentru asigurarea măsurilor de ordine şi prevenirea evenimentelor, CS Brothers Motor Sport și firma
de pază MSS Security, va lua măsurile ce se impun pentru buna desfășurare a concursului şi asigurarea
securității participanților.
Pentru buna desfășurare a manifestării sportive organizatorul va cere sprijinul Poliției Rutiere Argeș
şi Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, pentru restricționarea circulației pe drumurile publice pe
care se desfășoară competiția şi asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurarii competiţiei sportive.
CS Brothers Motor Sport, prin personalul specializat va realiza elementele de dispozitiv în toate
punctele considerate de securitate maximă, conform Dispozitivului de oameni de ordine anexat la prezentul
Plan de măsuri şi au următoarele responsabilități interzicerea accesului spectatorilor în zonele interzise
- delimitate şi semnalizate prin: panotaj corespunzător, îndepărtarea de zonele periculoase (indicate prin
panotaj corespunzător) a persoanelor şi autovehiculelor – în toate zonele periculoase stabilite de organizator
şi marcate pe schemă, interzicerea accesului în zonele de desfășurare a competiţiei sportive a persoanelor
care au asupra lor inscripții, embleme, pancarte, bannere, steaguri ori alte materiale de publicitate vizuală
care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări
de orice fel şi la violență publică; îndepărtarea obiectelor contondente care pot fi folosite la comiterea unor
acte de violență; acordă sprijin elementelor de dispozitiv realizate de către efectivele de jandarmi. In toate
situațiile în care se constată că prin prezența persoanelor sau autovehiculelor în punctele de pe traseul
cursei se pot produce evenimente (accidente, vătămări corporale sau pagube materiale) personalul de
securitate vor lua măsuri de anunțare a directorului de concurs pentru întreruperea cursei şi va solicita sprijin
efectivelor de jandarmi pentru luarea măsurilor legale ce se impun.
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DISPOZITIV AMPLASARE FORŢE DE ORDINE
Locație post

Amplasare

Agent MSS

Jandarm

Polițist Local

Parc Service

km 8+000

-

-

2

Zona Încălzire

km 9+000

-

2

2

START

km 9+300

-

2

2

CT 1

km 9+500

2

2

-

CT 2

km 9+600

-

1

-

CT 3

km 9+800

1

1

-

CT 4

km 10+100

2

-

-

CT 5

km 10+300

2

-

-

CT 6

km 10+500

2

-

-

CT 7

km 10+600

-

1

-

CT 8

km 10+700

1

-

-

CT 9

km 10+900

1

-

-

CT 10

km 11+000

-

1

-

CT 11

km 11+200

1

-

-

CT 12

km 11+300

-

1

-

CT 13

km 11+500

1

-

-

CT 14

km 11+700

1

-

-

CT 15

km 11+800

-

1

-

CT 16

km 11+900

1

-

-

CT 17

km 12+000

-

1

-

CT 18

km 12+100

1

-

-

CT 19

km 12+250

-

1

-

SOSIRE

km 12+300

1

-

-

CT 20

km 12+350

-

1

-

CT 21

km 12+500

1

-

-
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