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REGULAMENTUL PARTICULAR 

al concursului de Îndemânare auto „Electric Feel" în Remetea 05.11.2022 
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1. Descriere generală 

 

 Concursul de îndemânare auto se adresează tuturor celor care vor să practice sportul 

automobilistic. El are caracter de masă, şi pot participa persoane care posedă permis de 

conducere auto. Pot participa şi minori neposesori de permis de conducere în vârstă minimă 

de 16 ani cu condiţia că aceștia să fie sportivi legitimați FRAS și să prezinte acordul notarial 

de participare semnat de ambii părinți sau de tutorele legal. În lipsa acestuia, participarea 

minorului la competiție nu poate fi admisă, decât în prezența ambilor părinți si în baza 

declarației pe propria răspundere dată în fața organizatorului prin care ambii părinți declară că 

sunt de acord cu participarea minorului și că preiau orice fel de risc derivat din participarea 

acestuia la competiție. 

 

1.1 Locații și traseu 

Locul de desfășurare a evenimentului este în incinta Centrului De Management Integrat Al 

Deşeurilor situat în Remetea. Traseul de concurs, parcul de service și secretariatul competiției 

vor fi marcate corespunzător. 

Suprafaţa de desfășurare a concursului este asfalt. 

Lungimea traseului este de 300 m. 

 

1.2 Organizator 

Asociația Club Sportiv AT MOTORSPORT, 

Str. Lahovari nr. 89/24, 

Sat Balotești; Com. Dumbrăveni, Jud. Ilfov 

Tel: 0745.040.441 

E-mail: office@harghitachallenge.com 
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1.3 Comitetul de organizare 

Președinte  Teslovan Adrian Președinte ACS AT Motorsport 

Vicepreședinte Cseh Vajk Imre Vicepreședinte ACS AT Motorsport 

Membru  László Róbert  Director Organizatoric 

 

1.4 Oficiali 

Director organizatoric     László Róbert 

Director sportiv      László Róbert 

Şef Securitate       László Róbert 

Șef verificări tehnice      Cseh Vajk Imre 

Responsabil relații cu concurenţii    Cseh Vajk Imre 

Secretar şef       Albert Beáta 

Cronometror șef      Hadăr Ionuț 

 

2. Automobile admise 

 

 La competiția de îndemânare auto pot participa doar automobile de serie cu propulsie 

electrică sau hibridă. Nu sunt admise în competiție tricicluri sau cvadricicluri sau vehicule, 

care prezintă un risc din punct de vedere tehnic/securitate. 

Clasificarea automobilelor se va face de către comisarul de verificare tehnică pe baza 

Certificatului de înmatriculare al vehiculului, sau a Cărţii de identitate a autovehiculului, 

eliberate de către autorităţile competente ale oricărui stat. 

Nu este obligatoriu ca autoturismele înscrise în competiţie să fie înmatriculate în circulaţie şi 

să poarte plăcuţe de înmatriculare. 

Un vehicul înscris în competiție poate fi folosit de maximum doi concurenți, cu excepția 

categoriei rezervate presei, unde un vehicul poate fi folosit de maximum patru concurenți.  
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3. Categorii și grupe constituite 

 

3.1 Grupa 1 ampatament < 2600 mm 

Automobile cu propulsie electrică sau hibridă, care au un ampatament (distanța dintre axe) 

mai mic de 2600 mm, indiferent de tracțiune. Se acceptă o marjă de 10 mm. 

 

3.2 Grupa 2 ampatament > 2600 mm 

Automobile cu propulsie electrică sau hibridă, care au un ampatament (distanța dintre axe) 

mai mare de 2600mm, indiferent de tracțiune. Se acceptă o marjă de 10 mm. 

 

3.3 Categoria Femina 

Categorie rezervată piloților de sex feminin, fără restricții în privința propulsiei și 

ampatamentului vehiculului folosit. 

 

3.4 Categoria Presă 

Categorie rezervată reprezentanților presei, fără restricții în privința propulsiei și 

ampatamentului vehiculului folosit. Se pot înscrie doar concurenții care prezintă legitimația 

de presă valabilă la secretariatul competiției. 

4. Concurenți admiși 

 

 Sunt admiși în competiție persoanele posesori de un permis național sau internațional 

de categoria B sau minori în vârstă minimă de 16 ani posesori de licență de pilot FRAS. 

Competitorii sub 18 ani sunt obligați să prezinte la secretariatul competiției, la înscrieri, 

acordul notarial de participare semnat de ambii părinți sau de tutorele legal. În lipsa acestuia, 

participarea juniorului la competiție nu poate fi admisă, decât în prezența ambilor părinți și în 

baza declarației pe propria răspundere dată în fața organizatorului prin care ambii părinți 

declară că sunt de acord cu participarea minorului și că preiau orice fel de risc derivat din 

participarea acestuia la competiție.  
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5. Înscrieri 

 

 Înscrierile se fac online prin trimiterea cererilor completate la 

inscrieri@harghitachallenge.com sau în ziua evenimentului la secretariatul competiției. 

Numărul concurenţilor maxim admişi este 50. Este admisă prezenţa unui navigator care are 

aceleaşi obligaţii de securitate ca și pilotul. 

 

5.1 Taxa de înscriere  

Nu se percepe taxă de înscriere. 

 

6. Asigurări 

 

 Organizatorul nu are nici o obligaţie faţă de competitori pentru daunele produse lor sau 

automobilelor de competiţie. Prin semnarea cererii de înscriere, concurenţii scutesc pe 

oficiali, arbitri şi organizatori sau reprezentanţii acestora şi pe fiecare dintre ei în parte, de 

orice responsabilitate în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările şi reclamaţiile 

referitoare la răniri mortale sau altele, provenite sau rezultate prin înscrierea sau participarea 

sa la competiţie. 

 

7. Numerele de concurs 

 

 Fiecare participant este obligat să aibă pe automobil numerele de concurs, asigurate de 

organizator. Acestea se vor lipi pe portierele autoturismelor de concurs, fiind purtate pe toată 

durata manșelor de concurs.  

8. Recunoaşteri 

 

Recunoaşterile se fac cu parcurgerea pe jos a traseului, în intervalul orar 09:30-10:00.  
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9. Verificări administrative 

 

 Fiecare concurent participă pe propria răspundere. 

Orice persoană care doreşte să participe, trebuie să se prezinte la secretariatul concursului cu 

următoarele documente : 

 cerere de înscriere individuală,  

 carte de identitate  

 permis de conducere sau licență pilot FRAS – după caz 

 acord notarial de participare/declarație pe proprie răspundere* 

 certificat de înmatriculare şi/sau cartea de identitate a vehiculului sau actul de 

provenienţă al maşinii la cele neînmatriculate. 

 împuternicire din partea deținătorului autoturismului – în cazul în care concurentul nu 

este proprietarul vehiculului. 

 legitimație de presă** 

*- în cazul concurenților sub 18 ani 

**- în cazul concurenților înscriși la categoria Presă 

 

Încadrarea pe categorii sau grupe se face de conducerea cursei (Directorul Sportiv și Șeful 

Verificărilor Tehnice), care au dreptul de a modifica încadrarea unui concurent cel târziu până 

la începerea primei manșei de concurs. 
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10. Verificări tehnice 

 

 Verificarea a automobilelor este efectuată de către comisarul tehnic a concursului în 

incinta parcului service, conform programului de la punctul 17.1. Dacă la verificările tehnice 

un automobil nu este conform cu cele declarate la înscriere acesta va fi reîncadrat corect în 

categorie/grupă. Se vor verifica existenţa şi funcţionarea următoarelor echipamente şi sisteme 

ale autoturismelor : 

 Centurile de siguranţă ale autoturismelor participante 

 Frâna de serviciu şi cea de parcare 

 Existenta căştilor de protecție pentru toţi ocupanţii autoturismelor 

 Sistemul de rulare şi direcţie 

 

Dacă un autoturism este găsit din punct de vedere tehnic necorespunzător, i se refuză startul. 

Atât în cazul refuzului startului din punct de vedere tehnic cât şi abandonul tehnic petrecut în 

timpul competiţiei taxa de înscriere nu se restituie. 

 

11 Parc service 

 

 Automobilele de concurs sunt în regim de parc service şi se interzice sub sancţionarea 

cu excludere următoarele:  

 părăsirea parcului fără aprobare 

 depăşirea vitezei maxime in parcul service de 10km/h. 

 

 Concurenții au dreptul de a efectua mici reparații (schimbare anvelope, completare 

lichide-fără a turna pe carosabil,etc.) la autovehiculele de concurs în parcul service, fără a ieși 

din aceasta. Circulația cu vehiculele înscrise în competiție în parcul de service – în afara 

alinierii la start și revenirii în parc – este strict interzisă. Încărcarea vehiculelor este permisă în 
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incinta parcului de service cu respectarea normelor de siguranță. Alimentarea cu combustibil 

vehiculelor hibrid în parcul de service este strict interzisă!  
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12. Desfăşurarea concursului 

 

 Fiecare concurent se poziţionează pe linia de start sub îndrumarea arbitrului, fără să 

depăşească linia de start și va urmări indicațiile acestuia, privind startul în manșă. 

În timpul competiţiei concurenţii sunt obligaţi sa aibă geamurile în poziția „închis complet” 

sau coborâte cu maxim 2 cm.  

Toţi concurenţii sunt obligaţi la folosirea centurii de siguranţă şi purtarea căştii de protecţie, 

părăsirea autovehiculului de către oricare membru ai echipajului este considerat abandon de la 

manşa respectivă, iar timpul realizat nu se lua în calcul.  

În cazul unei defecţiuni tehnice pe traseu pilotul este obligat să coboare din autovehiculul 

oprit şi să semnaleze oficialilor problema.  

Defecțiunea autovehiculului participant la o manşă este considerată abandon tehnic pe manșa 

respectivă. Concurentul poate reveni în următoarea manșă după ce Comisarul Tehnic i-a dat 

acordul de participare. 

Fiecare concurent are la dispoziţie 15 secunde pentru start, iar dacă în acest interval de timp 

nu a luat startul pierde manşa respectivă. 

Manşa de concurs se termină atunci,când automobilul se oprește la panoul STOP, fără a-l 

depăşi, după care concurenţii sunt obligaţi să reintre în parcul de service la indicaţiile 

oficialilor. Dacă un concurent nu poate parcurge traseul din motive obiective (independente 

de voința sa) are dreptul la un nou start.  

Timpul înregistrat de concurenţi se va cronometra la minut,secundă şi sutime de secundă. 
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13. Penalizări 

 

13.1 Penalizări în timp adiţional 

Adăugat la timpul efectiv obţinut în fiecare dintre manşe după cum urmează : 

1. Jalon doborât/deplasat      10 sec./jalon 

2. Nerespectarea traseului concursului cu beneficiere de avans cel mal slab timp 

din clasă + 10 secunde 

13.2 Penalizarea cu anularea manșei  

1. Abandon tehnic 

2. Ieșire de pe traseu înaintea parcurgerii complete 

3. Părăsirea automobilului de concurs către pilot/echipaj 

 

13.3 Penalizarea cu excluderea din concurs 

1. Nerespectarea indicaţiilor oficialilor 

2. Nerespectarea indicaţiilor comisarilor de traseu 

3. Periclitarea cu intenţie a vieţii altora sau încercările de producere de pagube materiale, 

4. Staţionarea pe traseul de concurs 

5. Orice situație deosebită consemnată de către organizatorii sau oficialii competiţiei 

6. Parcurgerea traseului fără a purta centură de siguranță şi cască de protecţie de către 

membrii echipajului 

14. Premierea 

 

 Se vor acorda premii în cupe sportivilor clasaţi pe locurile I,II,III în clasamentele pe 

clase sau grupe.  
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15. Clasamente 

 

 Clasamentele se fac pe clase sau grupe . Rezultatul concurentului este dat de 

însumarea timpului efectiv pe pistă cu eventualele penalizări. Se ia în considerare cel mai bun 

timp – inclusiv penalizări - . Pentru a puncta în clasament, concurentul are nevoie de cel puțin 

o manșă completă.  

Timpii realizaţi se măsoară cu instrumente specializate, folosite în competițiile Federației 

Române de Automobilism Sportiv, operate de arbitri licențiați ai FRAS . 

 

16. Reclamaţii 

 

Orice protest, reclamație este înaintată în scris conducerii competiției. 

Termenul limită de depunere a reclamaţiilor împotriva rezultatelor va fi de 15 min, după 

afişarea rezultatelor provizorii. 

Taxa pentru reclamaţie este 200 lei şi va fi plătită la depunerea reclamaţiei. 

Dacă reclamaţia va fi favorabilă atunci taxa de protest se va returna. 

Contestațiile vor fi analizate de Colegiul Comisarilor Sportivi.  
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17. Anexe 

 

17.1 Program 

 

Data Ora Activitate 

05.11.2022 9:00 Deschidere comandament 

05.11.2022 10:00 Închiderea înscrierilor 

05.11.2022 10:15 Briefing 

05.11.2022 10:30 Manșa 1. de concurs 

05.11.2022 13:00 Manșa 2. de concurs 

05.11.2022 15:30 Festivitate de premiere 
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17.2 Schiță traseu 
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Fișă de înscriere 
al concursului de Îndemânare auto „Electric Feel" în Remetea 05.11.2022 

 

  Pilot Copilot (opțional) 

Nume     

Prenume     

Data naşterii     

Permis conducere (serie, nr.)     

Licență sportiv (tip, serie, nr.)     

DETALII DESPRE AUTOMOBILUL DE COMPETIŢII 

Marca și Modelul   Nr. înmatriculare 
 Propulsie Hibrid   Seria caroseriei 

  Electric     

Anul de fabricaţie   Înmatriculat în (ţara) 
 Categoria/Grupa*   Putere motor 
 * - se completează de către oficiali 

 

Prin semnarea prezentei cereri, ne angajăm să respectăm prescripţiile Regulamentului 

particular al concursului de îndemânare auto „Electric Feel" în Remetea, 05.11.2022 

 

 

Data: ____________           

Semnătură pilot ____________   Semnătură Secretar Șef____________ 

 

Nr. telefon _______________ 

  Sunt de acord să fiu adăugat la grupul de Whatsapp al evenimentului dedicat 

concurenților. 

 

 Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de 

către ACS AT MOTORSPORT. 

 

Cererea de înscriere se trimite pe adresa inscrieri@harghitachallenge.com  

Nr. concurs* 


