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1. INTRODUCERE 

Raliul Voievozilor Maramureș – se organizează și se desfășoară în conformitate cu următoarele regulamente: 

• Prezentul Regulament Particular 

Modificările și/sau schimbările acestui Regulament Particular vor fi anunțate doar prin buletine numerotate și 

emise de organizator sau de Directorul Sportiv. 

 

1.1. SUPRAFAȚA DE RULARE 

 

1.2. Suprafața de rulare a probelor speciale: 100% pe zapada și gheață (macadam). 

 

1.3.  Distanța probelor speciale și distanța totală a raliului: 

Distanța probei este compusă din două bucle de 3,25 km = 6,5 km/probă 

Numărul probelor speciale: 7 

Distanța totală a probelor speciale: 45,5 km 

Numărul de zile: 2 

 

2. ORGANIZARE 

2.1.  Titlurile pentru care contează raliul: 

Raliul Voievozilor Maramureș – eveniment restrictionat, nu este inclus în Campionatul Național, eveniment 

deschis participărilor internaționale. 

 

2.2. Licența de organizare FRAS: 01/10.01.2023 

2.3. Permis de Organizare Eveniment restricționat FRAS: 01/10.01.2023 

 

2.4. OGANIZATOR 

Asociația Club Sportiv Maya Sport 

2.4.1. Adresă și date de contact 

România, Maramureș, Baia Sprie, Str. Salcâmilor nr. 24 

Mobile: +40786 299 491 

E-mail: ovidiupasca@xpoadventure.ro 

2.5. Comitetul de organizare 

Pașca Ovidiu Ioan – Director Organizatoric 

Mănescu Anca – Manager Eveniment 

2.6. Oficiali 

Șoncutean Dan – Director Concurs 

Ioan Badiu – Șef Securitate 

Ștefănescu Alina – Relații cu concurenții / Secretar 
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2.7. Comandament (Până miercuri 11 februarie 2023) 

Locația: Andrada Wedding Hall – Comuna Repedea, Maramureș 

 

2.8. Centrul media 

Locația: Andrada Wedding Hall – Comuna Repedea, Maramureș 

 

2.9. Panou de afișaj 

Online și pe grupul de whatsapp dedicat. 

 

2.10. Parc închis 

Locația: Andrada Wedding Hall – Comuna Repedea, Maramureș 

Organizatorul pune la dispoziție parcare păzită pe timp de noapte, în incinta Andrada Wedding Hall, FĂRĂ REGIM 

de PARC ÎNCHIS. 

 

3. PROGRAM 

 

VINERI 10 februarie 2022 

11:00 – 17:00 – Verificări administrative obligatorii și înscriere pentru recunoașteri, colectare materiale și 

documente - Andrada Wedding Hall – Comuna Repedea, Maramureș 

11:00  - 17:00 –  Verificări Tehnice- Parcul de Service 

12:00 – 17:00 – Recunoașteri- maxim 2 treceri. 

18:00 - 19:00 –  Prezentarea Echipajelor – Primăria Repedea 

18:30 - 21:00 –  Shakedown sunt permise maxim 4 treceri 

 

SÂMBĂTĂ 11 februarie 2022 

07:00 - Deschiderea Parcului de Service - Parc Service Comuna Repedea 

07:30 - 20:00 - Deschidere Comandament – Comuna Repedea 

08:15- Briefing sportivi 

08:30 - Start Ziua 1  

20:00 - Publicarea listei de start pentru Ziua 2 – Online și HQ 

 

DUMINICĂ 12 februarie 2022 

07:30-16:00 - Deschidere Comandament - Andrada Wedding Hall  

08:30 - - Start Ziua 2 

14:30- Publicarea clasamentelor provizorii – Online și Comandament Andrada Wedding Hall  

15:00- Festivitatea de Premiere - Andrada Wedding Hall 
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4. ÎNSCRIERI 

 

4.1 Procedura de înscriere 

Cererile de înscriere vor fi trimise la următoarea adresa de e-mail: office@raliulmaramureșului.ro până la data 

de 7 februarie 2023, ora 19:00. TOȚI CONCURENȚII CARE VOR TRIMITE CERERI DE ÎNSCRIERE VOR FI TRECUȚI PE O 

LISTĂ DE AȘTEPTARE. ULTERIOR, CONCURENȚI VOR PRIMII UN MESAJ DE ACCEPTARE/REFUZ PRIVIND CEREREA DE 

ÎNSCRIERE. PLATA TAXELOR DE ÎNSCRIERE SE VA FACE DOAR DUPĂ CONFIRMAREA DE CĂTRE ORGANIZATOR. 

4.1.1 Pentru piloții licențiați sunt necesare următoarele documente: 

• Cerere înscriere 

• Carte de identitate 

• Permis de conducere valabil 

• Licență sau dovadă licență FRAS, indiferent de vechime 

 

4.1.2 Pentru piloții nelicențiați sunt necesare următoarele documente: 

• Cerere de înscriere 

• Declarație pe proprie răspundere pilot – copilot (vezi anexa 8) 

• Carte de identitate 

• Permis de conducere valabil 

 

4.1.3 Numărul de înscriși si clase 

4.1.4 Numărul maxim de participanți este fixat la 70 de concurenți (din care 50 piloț licențiați și 20 

fără licență). Selecția organizatorului va fi următoarea: 

• Piloți cu licentă 

• Piloți străini cu licență 

• Piloți amatori fără licență – organizatorul are dreptul de a organiza o selectare a acestor piloți 

 

4.2 Clase 

CLASA 1- Integrale (tracțiune 4x4) 

CLASA 2- 2 Roți mortice față 
CLASA 2A- max 150 CP 

CLASA 2B- Peste 150 CP 

CLASA 3- Tracțiune spate 

CLASA 4- Buggy / SSV 

 

4.3 Taxe de înscriere 

4.3.1 Plata Taxei de înscriere se face online conform formularului de înscriere, în contul 

RO76CECEC001946010387932 până la data de 7 februarie 2023. 

4.3.2 Valoare taxă: 

• Taxă de înscriere/ echipaj: 900 lei 

mailto:office@raliulmaramureșului.ro
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• Taxă înscriere Shakedown: 100 lei 

• Taxă asigurare echipaj: 50 lei/pilot, copilot 

 

4.3.3 Restituiri 

Taxa de înscriere se returnează doar în umătoarele cazuri: 

• 100% echipajelor/concurenților în cazul în care raliul nu are loc; 

• 100% concurenților a căror înscriere nu a fost acceptată; 

• 50 % echipajelor/concurenților care, din motive de forță majoră sunt în imposibilitatea de a 

lua startul. 

 

4.4.4.   Pachetul de înscriere conține: 

Documente 

Regulament particular online 

Cererea de înscriere online 

Harta/Schiță traseu 1 

Ecuson 2 

Inscripții automobil  

Placa raliului 2 

Altele 

Spațiu în parcul de service 30 mp 

Electricitate în parcul de service 
NU 

Colectare gunoi DA 

Container pentru uleiuri uzate, lichide de frână și alte substanțe chimice DA 

 

5. ASIGURĂRI 

Prima de asigurare inclusă în taxa de înscriere garantează concurenților acoperirea eventualelor pagube civile 

față de terțe persoane. Participanții vor fi asigurați pe toate probele speciale de o asigurare de 50.000 RON 

răspundere civilă față de terți. 

 

5.1. Echipajele care participă la raliu trebuie să aibă o asigurare valabilă care să le acopere pentru 

vătămări personale (asigurare de accidente personală, inclusiv deces și invaliditate). 

 

5.2. PROCEDURA ÎN CAZ DE ACCIDENTE 

În caz de accident, în legatură cu traseul, concurentul sau reprezentantul acestuia trebuie să anunțe în scris 

Directorul de Concurs într-un timp cât mai scurt și în maximum 3 ore. El trebuie să explice imprejurările în care s-a 

produs accidentul. De asemenea, el trebuie să menționeze numele și adresele oricăror martori. 
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5.3. Autovehiculele de service, chiar și cele care poartă plăcuțele „Service” eliberate de organizator nu 

pot fi niciodată considerați participanți oficiali la raliu. Prin urmare, ele nu sunt acoperite de polița de asigurare a 

raliului și rămân în responsabilitatea exclusivă a proprietarilor lor. Este la fel și pentru mașinile folosite de concurenți 

pentru recunoaștere. 

În orice împrejurare, pentru orice eveniment, incident sau accident răspunderea totală revine echipajului din 

orice motiv și nu vor implica în nici un fel Asociația Club Sportiv Maya Sport, Comitetul de Organizare, FRAS oficiali sau 

oricine implicat în organizarea acestui eveniment. De asemenea, orice despăgubire solicitată este nefondată. 

 

6. PUBLICITATE 

6.1. Publicitatea obligatorie a organizatorului este: 

Raliul Voievozilor Maramureș 2023 

 

6.2. Organizatorul asigură fiecărui concurent panourile cu publicitatea obligatorie, care trebuie montate 

pe mașina până la verificarile tehnice, conform indicațiilor din Anexa IV la prezentul Regulament Particular. 

 

7. ANVELOPE 

7.1. Sunt admise doar anvelope de competitive cu cuie mici. Excepție de la această regulă o fac doar 

autovehiculele din Grupa SSV. 

 

8. COMBUSTIBIL 

8.1. GENERAL 

 

8.1.1.1. Competitorii pot realimenta doar în Parcul Service.  

 

9. RECUNOAȘTERI 

9.1. ÎNSCRIERI 

Locația: Comandament Andrara Wedding Hall 

Înscrierea la recunoașteri este obligatorie și se trimite prin e-mail pe adresa offie@raliulmaramuresului.ro. 

Toți concurenții care doresc să ia parte la Recunoașteri trebuie să se înscrie la Comandamentul raliului și să 

obțină toată documentația necesară inainte de a începe recunoașterile, conform Programului. 

 

9.1.1. PROGRAM 

Recunoașterile vor avea loc conform Programului în limita a două treceri/echipaj. 

 

9.2. RESTRICȚII SPECIFICE ȘI LIMITE DE VITEZĂ 

Pentru depășirea limitei de viteză organizatorul poate sancționa concurentul cu refuzul startului. Încalcarea 

programului de recunoașteri și a regulilor va atrage interdicția de a participa la raliu. 

 

9.2.1. Este interzisă oprirea sau întoarcerea pe Proba Specială 
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9.2.2. Limita de viteză la recunoașteri este de max. 50 km/h. 

9.2.3. Recunoașterile pot fi efectuate și cu mașina de concurs 

9.2.4. Trecerea competitorilor pe proba specială ale raliului, indiferent de modalitatea sau de 

vehiculul folosit începând cu data publicarii prezentului regulament şi până la începutul recunoașterilor, este 

considerat încălcarea programului de recunoașteri și duce la refuzul înscrierii 

 

10. VERIFICARI ADMINISTRARTIVE 

Toate documentele vor fi trimise la adresa de e-mail: office@raliulmaramuresului.ro, iar verificarile 

administrative, și validarea concurenților și a echipelor se va face exclusiv online. 

Netransmiterea la data menționată în Regulamentul particular a tuturor documentelor completate 

corespunzator conduce la invalidarea înregistrării. 

 

10.1. LOCAȚIA 

Comandamentul Raliului – Andrada Wedding Hall Comuna Repedea 

 

11. VERIFICARI TEHNICE 

11.1. LOCAȚIA 

11:00- 17:00 –  Verificări Tehnice- Parcul de Service 

 

12. ALTE PROCEDURI 

12.1. PREZENTAREA OFICIALĂ ȘI START FESTIV 

Locația: Primăria Comuna Repedea 

 

12.2. NUMĂRUL DE INTERVENȚIE 

0786.299.491 

NUMĂRUL DE URGENȚĂ AL RALIULUI 

 

12.3. STARTUL RALIULUI 

Sâmbătă 11 februarie 2023 08:30 Ieșire Parc Service 

Duminică 12 februarie 2023 08:30 Ieșire Parc Service 

 

12.3.1. Intervalul de start 

Interval de start pentru toate echipajele este de aproximativ 2 minute. 

 

12.3.2. Ordinea de start 

12.3.2.1. Ordinea de start va fi stabilită de către directorul de concurs. 
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12.3.2.2. Ordinea de start pentru ziua a doua se face după clasamentul general provizoriu din prima zi. 

 

12.3.3. Startul în proba specială 

12.3.3.1. Concureții se vor prezenta la Start conform ordinei de start și la indicația arbitrilor. 

După poziționarea concurentului pe linia de start, oficialul va inițializa o numărătoare inversă 

(countdown) care va porni de la secunda 10 către 0; Când numărătoarea inversă ajunge la 0, panoul roșu se va 

stinge și se va aprinde panoul verde moment in care concurentul poate lua startul; Panoul verde va rămâne 

aprins timp de 5 secunde, după care ceasul va reveni la starea inițială, respectiv panoul roșu; 

Daca concurentul NU este capabil să ia startul in maxim 5 secunde acesta va fi redirecționat către parcul 

de service 

12.3.3.2. Modul de desfășurare a probei speciale conține un traseu de 3,5 km parcurs de 2 ori. 

 

12.3.3.3.  Amânarea Startului este acceptată doar în situații excepționale și doar cu avizul/informarea 

directorului cu minim 15 minute înainte de startul previzionat. Neprezentarrea la start la 

timpul ideal, fără informarea prealabilă a directorului de concurs duce la refuzul startului în 

manșa respectivă 

 

12.3.3.4. Pentru abateri cu privire la prezentarea sau refuzul startului directorul de concurs va 

sancționa concurentul cu avertisment și ulterior excludere 

 

12.3.3.5. Ordinea de start va fi publicată prin whatsapp pe grupul dedicat și afișată în parcul de service. 

 

12.3.3.6. Pe proba specială vor fi 3 mașini concomitent.  

 

12.3.3.7. Echipamentul pentru concurenții nelicenți: Overall/Combinizon de curse, cască tip rally 

 

12.4. Abandon 

12.4.1. Orice abandon trebuie comunicat imediat conducerii cursei. 

 

12.5. Semnalizare 

12.5.1. Steag ROȘU  

La afișarea acestui steag pe traseul de concurs concurenții sunt obligați: 

• Să reducă IMEDIAT viteza de deplasare 

• Să urmeze indicațiile arbitrilor/oficialilor 

• Să se deplaseze către Parcul Service 

•  În situația în care trecerea pe lângă concurentul oprit nu se poate face imediat, 

concurentul se va opri cât mai pe dreapta și va aștepta indicațiile arbitrilor. 

 

12.6. Oprirea pe traseu 

Dacă din orice motiv concurentul este obligat să oprească pe traseu, echipajul NU se va da jos din mașină 

și va aștepta indicațiile arbitrilor! 
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Dacă un echipaj este în imposibilitatea de a se deplasa și a rămas oprit pe traseul probei, acesta va fi 

tractat în Parcul Service. 

Toți concurenții care au fost afectați de vreo oprire pe traseu vor putea relua startul la un moment 

comunicat de către directorul de concurs 

 

12.7. Procedura de final 

Finalul de raliu este după utima trecere, Duminica 12 februarie 2023. 

Clasamentele vor fi întocmite pe baza cumulărilor celor mai buni 4 timpi din manșele desfășurate. O 

MANȘĂ reprezintă o trecere complete din planul orar. 

12.8. Ora oficială a raliului 

Ora oficială a raliului este ora GPS a României. 

12.9. SHAKEDOWN 

12.9.1. PARTICIPANȚI 

Sunt eligibile pentru startul în shakedown echipajele care au solicitat înscrierea și care au achitat taxa de 

înscriere la shakedown.  

Sportivii și invitații acestora, care se înscriu și participa la shakedown sunt obligați să poarte echipamentul de 

siguranță (combinezon, cască, etc.). 

Nerespectarea acestui articol duce la excluderea din sesiunea de teste. 

Sunt permise 4 treceri/ echipaj. 

Persoanele invitate de echipaj trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere, conform Anexei VIII, 

care se depune la startul probei. 

 

12.9.2. LOCAȚIA 

Proba specială de concurs. 

 

12.9.3. Date tehnice: 

Se parcurge doar o singură buclă de 3,2 km din proba specială. 

 

12.9.4. Program 

Vineri 10 februarie 2023, între orele 18:30 - 21:00. 

 

12.10. PARC SERVICE 

12.10.1. Locație 

• Vineri – Comuna Repedea (47.8626002, 24.4040301) 

• Sâmbătă – Comuna Repedea (47.8626002, 24.4040301) 

• Duminică – Comuna Repedea (47.8626002, 24.4040301) 

 

12.10.2. Deschidere Parc service  

Accesul vehiculelor în Parcul de Service se va face vineri 10 februarie 2023 ora: 11:00. 
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12.10.3. Amplasarea în Parcul service 

Amplasarea echipajelor in parcul de service se face conform planului elaborat de catre organizator. Fiecarui 

echipaj si se vor aloca 30 mp. 

 

12.10.4. Viteza în Parcul service 

Viteza maximă permisă în Parcul service este 15 km/h. Depășirea acestei limite de viteză va duce la excluderea 

echipajului. 

12.10.5. Mașini premise în Parcul service 

Numai o mașină de service pentru fiecare mașină de concurs este permisă. Aceste vehicule trebuie să fie ușor 

de identificat prin placuțele “Service”. 

12.10.6. Regulile în Parcul service 

Curățenia și siguranța standului dumneavoastră 

Fiecare concurent este responsabil pentru comportamentul membrilor echipei sale. 

În Parcul service, toți concurenții trebuie să respecte următoarele: 

• Fiecare concurent este obligat să aibă un extinctor de incendii de tipul A,B,C cu o capacitate de 

minim 5kg,care afost verificat în ultimii 2 ani, amplasat la loc vizibil lângă mașina de asistență. 

• Sub fiecare mașină de concurs trebuie amplasată o folie impermeabilă şi rezistentă la hidrocarburi, 

pe o suprafață egală cu cea a mașinii (minim 3 x 5 m). 

• Aruncarea deșeurilor se face numai în containerul existent în Parcul service. 

Golirea uleiului, apei și spălarea mașinii de concurs sunt interzise în Parcul service. 

 

12.10.7. Sportivii se vor prezenta la ieșirea din Parcul Service conform ordinii de start sau la indicațiile 

arbitrilor. 

 

13. PREMII 

13.1. Premierea 

Locația: Andrada Wedding Hall la ora 15:00. 

 

13.2. PREMII 

Vor fi premiate primele trei locuri din următoarele clasamente: 

• General OPEN 

• Clasament pe clase(Clasele 1,2,2A,2B,3,4) 

• Premii Speciale 

Conferința de presă de final, pentru echipajele de pe primele 3 locuri în clasamente generale și pe clase se va 

organiza la Andrada Wedding Hall. 
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14. PROTESTE 

Toate protestele și apelurile trebuie să fie depuse în conformitate cu prevederile regulamentului. Pot depune 

proteste și echipajele care au luat startul și au abandonat pe parcursul raliului. Orice protest este depus, în scris, la 

Directorul de concurs cu taxa de 300 lei. 

14.1. Protestele se depun în maximum 15 minute de la afișarea clasamentelor provizorii.  
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Anexa 1     PLAN ORAR 

RALIUL VOIEVOZILOR MARAMUREȘ 2023 
10 - 12.02.2023, Repedea, Maramureș 

ITINERARIU 

Timpii estimați vor fi ajustați în funcție de numărul de echipaje înscrise, condițiile locale și desfășurarea competiției. 
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 SS no. SS km Liaison Total  % of SS 

SATURDAY 7 32.50 2.35 34.85  93.26 % 

SUNDAY 2 13.00 2.90 15.90  81.76 % 

Total 9 45.50 5.25 50.75  89.66 % 

Timpii estimați vor fi ajustați în funcție de numărul de echipaje înscrise, condițiile locale și desfășurarea competiției. 
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Anexa 2        OFIȚERI RELAȚII CU CONCURENȚII 

 

Alina Ștefănescu 
Telefon: +40 747 947 613 
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Anexa 3   NUMĂRUL DE CONCURS ȘI PUBLICITATE 

 
NUMERELE DE COMPETIȚIE  

 

1. PANOURILE DE PE UȘI 

Două panouri pe ușile din față măsurând 67 cm lățime și 17 cm înălțime, inclusiv 1 cm contur alb. Fiecare dintre 

aceste panouri va cuprinde numărul pe fond negru mat, număr care trebuie să fie întotdeauna în partea din fața a 

panoului. Numerele vor fi galben fluorescent (PMS 803), 14 cm înălțime și grosimea cifrei de 2 cm. Fiecare panou va fi 

amplasat orizontal la margine. Partea de sus a panoului trebuie să fie între 7 cm și 10 cm sub partea de jos a geamului. 

 

2.GEAMURILE LATERALE 

Două numere pe fiecare geam cu înălțimea de 20 cm și lățimea cifrei de 25 mm, colorat fluorescent în portocaliu 

(PMS 804), și reflectorizante. Aceste numere trebuie amplasate în partea de sus lângă numele echipajului. 

 

3.LUNETA 

Pe lunetă va fi poziţionat central panoul cu dimensiunea de maxim 30cm lățime și 10 cm înălţime. O zonă 

adiacentă de 15 cm trebuie să conţină portocaliu fluorescent (PMS 804) 14 cm înaltime numerele de concurs pe 

fond clar. Numărul poate fi reflectorizant și trebuie să fie vizibil de la nivelul ochilor. 
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4. FRONTPLATE 

O placă a raliului de 43 cm lățime și 21,5 cm înălțime care va include numele raliului și numărul concurentului. 

 

5.ROOFPANEL 

Pe plafon, 50 cm lățime și 52 cm înălțime, cu partea de sus îndreptată spre fața mașinii. Numărul de culoarea 

negru mat, 5 cm lățime, 28 cm înălțime, care va fi pe fond alb de 50 cm lățime și 38 cm înălțime. 

 

6. PLACA DIN FAȚĂ 

Un autocolant de 43 cm lășime și 21,5 cm înălțime care va include numele raliului și numărul concurentului 

 

7. NUMELE PILOTULUI ȘI COPILOTULUI 

Pe geamurile laterale spate trebuie să apară inițialele și numele de familie atât al pilotului cât și al copilotului, 

alături de steagul național al țării de licențiere a acestora. 

Numele pilotului trebuie să fie poziționat deasupra numelui copilotului, pe ambele laturi ale automobilului. 

 

8. PLACI DE URGENTA 

8.1. “SOS” Numărul de urgență 

Două autocolante de mici dimensiuni „SOS” cu numărul de urgență, vor fi distribuite de Organizator. La acest 

număr orice concurent sau spectator poate apela în caz de urgență sau accident în timpul raliului. 

8.2. FIXAREA 

Aceste autocolante trebuie fixate pe vehiculele participante, unul înăuntru, celălt afară, ambele în locuri vizibile. 

 

9.PUBLICITATE OBLIGATORIE 

Plăci care măsoară 67 cm lățime și 19 cm înălțime, asezate orizontal sub panoul (1). 
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Anexa 7  DECLARAȚIE INVITAT - SHAKEDOWN 

DECLARAŢIE PILOT 

Subsemnatul/a ………………………………………………................. născut la data de ……………………………., în 

localitatea …………………………., domiciliat în judeţul ………………………, 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 licenţă de sportiv al Federaţia Română de 

Automobilism Sportiv,  

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, 

Declar pe proprie răspundere că l-am informat pe invitat-copilot despre obligativitatea respectării prevederilor Codului 

Sportiv Internaţional, ale Statutului şi Regulamentelor FRAS, precum şi ale regulamentului particular al competiţiei. De 

asemenea, îmi asum întreaga răspundere, juridică şi materială, în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările 

şi reclamaţiile faţă de eventualele pagube sau prejudicii produse unor terţe persoane. 

 Pilot …………………………………………    ……...……………………….. 

 (semnatura)   (data) 

DECLARAŢIE COPILOT INVITAT 

Subsemnatul/a …………………………………………………………….… născut la data de ……………………………., în 

localitatea …………………………., domiciliat în judeţul ……………………………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 copilot invitat, declar pe propria răspundere că am fost 

informat/ă despre riscurile la care mă supun, că voi respecta indicaţiile pilotului şi, în cazul unuieventual incident nu 

am nicio pretenţie morală sau materială faţă de FRAS, ORGANIZATORUL COMPETIŢIEI ŞI PILOT. 

Copilot/Invitat…………………………………………    ……...……………………….. 

 (semnătura)      (data) 

 

 

 

 



 

Pagina 20 

Regulament particular Raliul Voievozilor Maremureș 2023 

Anexa 8  DECLARAȚIE PE PROPIE RĂPUNDERE – PILOT - COPILOT 

DECLARAŢIE PILOT 

Subsemnatul/a ………………………………………………................. născut la data de ……………………………., în 

localitatea …………………………., domiciliat în judeţul ………………………, 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 licenţă de sportiv al Federaţia Română 

de Automobilism Sportiv, 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, 

Declar pe proprie răspundere că sunt informat despre obligativitatea respectării prevederilor Codului Sportiv 

Internaţional, ale Statutului şi Regulamentelor FRAS, precum şi ale regulamentului particular al competiţiei. De 

asemenea, îmi asum întreaga răspundere, juridică şi materială, în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările 

şi reclamaţiile faţă de eventualele pagube sau prejudicii produse atât privind propia personă cât și a unor terţe 

persoane. 

 

 Pilot …………………………………………    ……...……………………….. (semnătura)  

 (data) 

DECLARAŢIE COPILOT 

Subsemnatul/a ………………………………………………................. născut la data de ……………………………., în 

localitatea …………………………., domiciliat în judeţul ………………………, 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 licenţă de sportiv al Federaţia Română 

de Automobilism Sportiv, 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, 

Declar pe proprie răspundere că sunt informat despre obligativitatea respectării prevederilor Codului Sportiv 

Internaţional, ale Statutului şi Regulamentelor FRAS, precum şi ale regulamentului particular al competiţiei. De 

asemenea, îmi asum întreaga răspundere, juridică şi materială, în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările 

şi reclamaţiile faţă de eventualele pagube sau prejudicii produse atât privind propia personă cât și a unor terţe 

persoane. 

 

 Copilot …………………………………………    ……...……………………….. 

 (semnătura)   (data) 


