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1. Regulament particular / Articolul 5 OFICIALI PRINCIPALI (Se modifică):
Supplementary regulations / Art. 5. MAIN OFFICIALS (Modify)

h) Ofițer Medical: se va anunța ulterior
h) Ofițer Medical: Dr. Domokos Iván (HR)

h) Medical Officer: due to be announced
h) Medical Officer: Dr. Domokos Iván (HR)

i) Cronometror Șef: Ionuț HADĂR (SB 86)
i) Cronometror Șef: Alexandru BÎRLEA (SB 96)

i) Chief Timekeeper: Ionuț HADĂR (SB 86)
i) Chief Timekeeper: Alexandru BÎRLEA (SB 96)

2. Regulament particular / ANEXA 5: FOTOGRAFIA ȘI PREZENTAREA
OFICIALĂ (Se modifică):
Supplementary regulations / APPENDIX 4: PHOTOGRAPHY AND OFFICIAL
PRESENTATION (Modify)
Proceduri în cazul automobilelor de concurs neînmatriculate
Vehiculele de asistență și platformele/trailerele vor fi parcate după descărcarea automobilelor
de concurs pe pista de patinaj viteză aflată în incinta Patinoarului Vákár Lajos din Municipiul
Miercurea Ciuc (GPS: 46°21'26.4"N 25°47'59.2"E). Automobilele de concurs vor staționa în
locația prezentării - sus-menționată - până la sfârșitul prezentării oficiale (vineri, 24 iunie
2022 ora 21:30), acestea fiind păzite de echipa organizatorică până la finalul prezentării
oficiale. Organizatorul va anunța prin intermediul responsabilului pentru relații cu
concurenții când pot fi luate automobilele de concurs din zona prezentării oficiale.

Vehiculele de asistență și platformele/trailerele vor fi parcate după descărcarea automobilelor
de concurs în jurul Patinoarului Vákár Lajos din Municipiul Miercurea Ciuc (GPS:
46°21'27.5"N 25°48'03.4"E). Automobilele de concurs vor staționa în locația prezentării sus-menționată - până la sfârșitul prezentării oficiale (vineri, 24 iunie 2022 ora 21:30),
acestea fiind păzite de echipa organizatorică până la finalul prezentării oficiale. Organizatorul
va anunța prin intermediul responsabilului pentru relații cu concurenții când pot fi luate
automobilele de concurs din zona prezentării oficiale.

Procedures for unregistered racing cars
The support vehicles and platforms/trailers will be parked after the unloading of the
competition cars on the speed skating rink located in the proximity of Vákár Lajos Ice Rink
in Miercurea Ciuc (GPS: 46°21'26.4 "N 25°47'59.2 "E). The competition cars will be parked
in the above mentioned presentation location until the end of the official presentation (Friday,
24th of June 2022 at 21:30) and will be guarded by the organising team until the end of the
official presentation. The organiser will announce via the Competitor Relations Officer when
the competition cars can be picked up from the official presentation area.

The support vehicles and platforms/trailers will be parked after the unloading of the
competition cars around of Vákár Lajos Ice Rink in Miercurea Ciuc (GPS: 46°21'27.5"N
25°48'03.4"E). The competition cars will be parked in the above mentioned presentation
location until the end of the official presentation (Friday, 24th of June 2022 at 21:30) and

will be guarded by the organising team until the end of the official presentation. The
organiser will announce via the Competitor Relations Officer when the competition cars can
be picked up from the official presentation area.

Traseu recomandat pentru parcarea platformelor/trailerelor, fig. 4
Recommended route for parking the platforms/trailers, fig. 4
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