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Raliul Sibiului, etapa a III-a, 14-15 august 2020 

 

 

Data : 10.08.2020                                                                                                 Ora :  20:00 

Subiect : Buletin nr.1                                                                                            Nr.document : 1.1 

Emis de : Directorul Organizatoric 

În atenția : Concurenților / echipelor 

Număr de pagini: 3              Anexe : 2 

 

 

Modificări / completări în Regulamentul Particular 

 

 

1. Se modifică Art.1.1 Art. 1.1 „Lungimea Probelor Speciale și suprafața de desfășurare” 

astfel: 

Ziua 1 Raliu:  Macadam 31,2 km 31,4 km 

Asfalt 3,5 km 

 

2. Se modifică Art. 1.2 „Lungimea totală a probelor speciale și a raliului” astfel: 

Lungimea totală a raliului   384,80 km 390,24 km 

Lungimea totală a Probelor Speciale  101,90 km 102,10 km 

 

 

3. Se modifică Art. 2.7 „Oficiali” astfel: 

Funcția Nume  

Ofițer de presă: Gabriela Vișan 0740 304 575 

Șef parc service: Albu Călin  0745 316 607 
 

4. Se modifică Art. 2.8 „Locația Comandamentului și contact (HQ)” astfel: 

Parc închis: În fașa Centrului Cultural Ion Besoiu,  Strada Emil Cioran 1, Sibiu 

 

5. Se completează Art.3 “Program” astfel 

Activitatea Locația Data Ora 

Recunoașteri (Șanta Noapte) 
Este permisă o singură trecere indiferent 
de programul ales – miercuri sau joi 

PS 4 joi 13 august 21:15-23:00 

Verificări administrative suplimentare HQ joi 13 august 08:00-20:00 
Conferința de presă inițială Haberman Markt joi 13 august 19:00 

 

6. Se completează Art. 12 „Alte proceduri” cu: 

Art 12.12 Proceduri PS 9 (PS 5 Rally 2) - Circuit Paralel.  
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- Poziția la START PS 9:  Se vor forma perechi de câte 2 concurenți conform ordinii de pontare în CO 

9. Primul care va ponta dintre cei doi va ocupa culoarul 1. Al doilea concurent din pereche va ocupa 

culoarul 2 

Concurentul de pe culoarul 1(din dreapta, pe direcția de mers) va trece prima dată pe sub pod. 

Concurentul de pe culoarul 2(cel de pe culoarul din stânga, pe direcția de mers) va trece prima dată 

peste pod. 

- La startul PS 9- CNRD și CNRVID / PS 4- CNR2D va fi amplasat un ceas 

de start format din două  matrice de leduri verzi și roșii. 

Un sistem optic de detecție al startului (fotocelule) va fi amplasat la 40 

cm după linia de start. Inițial, ceasul de start va afișa o matrice de leduri 

roșii. 

 
 
După poziționarea ambilor concurenți pe linia de start, oficialul va 

inițializa o numărătoare inversă (countdown) care va porni de la secunda 

15 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. 

 

 

Timpul de start va fi trecut în carnetul de control în postul STOP. 

SOSIREA va fi amplasată pe același culoar, înainte cu 25 de metri de linia de START. 

Proba PS 9- CNRD,  CNRVID / PS 4- CNR2D este considerată  terminată după ce concurenții vor 

trece pentru a 2-a oara de sosirea amplasată pe culoarul de pe care au luat startul.  

După parcurgerea probei, concurenții vor fi semnalizați cu steagul roșu de către un oficial pentru a 

părăsi circuitul pe prima ieșire de după linia de START  

- Pentru ieșirea mai repede de pe circuit se va acorda un timp total de 8 minute  

- Pentru efectuarea unui tur suplimentar se va acorda o penalizare de 3 minute adăugate la timpul 

realizat  

- Dacă un concurent greșește traseul oficialii vor arăta steagul roșu. Concurentul care a greșit traseul 

va fi sancționat de către directorul sportiv cu minim 10 minute de penalizare până la excludere.  

- În cazul în care un concurent se oprește pe traseul de concurs dar se poate trece pe lângă el, 

perechea lui va fi avertizată cu steagul galben, de către ultimul intermediar dinaintea locului 

incidentului. 

- În cazul în care un concurent se oprește și blochează traseul, perechea lui va fi va fi semnalizată cu 

steagul roșu. 

Concurentul afectat va primi un timp echitabil acordat de către directorul de concurs. 
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7. Se completează Art. 12 „Alte proceduri” cu: 

Art 12.13 Șicane.  
12.13.1 Pe proba specială Călugărul (la km 2,5) ca măsură de securitate, va fi instalată o șicană.  

12.13.2 Șicana este alcătuită din baloți circulari de paie cu masa de minim 400 kg, care vor fi 
amplasate conform Fig. 12.5, începând de la axul drumului, cu o distanță de 10m între rânduri. 

 
12.13.3     Penalizări pentru șicane  

Pentru barierele șicanei, penalizările vor fi aplicate de către Directorul Sportiv pe baza raportului 

judecătorului de fapte (Care va fi nominalizat printr-un buletin ulterior). Penalizările sunt 

următoarele:  

• Deplasarea unei bariere a șicanei (deplasarea trebuie să fie semnificativă) - 3 secunde;  

• Trecerea printr-o barieră a șicanei - 6 secunde;  

• Trecerea prin două sau mai multe bariere - 10 secunde. 
 

8. Se republică Planul Orar CNRB (Anexa 1)  

9. Se republică Planul Orar CNR2B (Anexa 2)  

 

 

 

  Marius TRIF  

              Director Organizatoric 
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Anexa 1 – Plan Orar CNRB 
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Anexa 2 – Plan Orar CNR2B 

  


