CAMPIONATUL NAŢIONAL DE RALIURI

DUNLOP 2011
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RALIUL ARGEŞULUI
17-19 iunie 2011
RALLY SHOW
Anexa IV

PROGRAM PITESTI RALLY SHOW

Activitatea
Holding Park
Deschidere Parc de service
Start recunoasteri Rally Show
Start Rally Show
Sosire Rally Show

Ziua
Duminica
Duminica
Duminica
Duminica
Duminica

Data
19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011

Ora
09:00
09:30
10:00
12:00
14:00

Holding Park
Festivitate de premiere
Conferinta de presa cu castigatorii

Duminica
Duminica
Duminica

19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011

14:00
15:00
16:00

DESFĂSURAREA RALLY SHOW-ULUI

1. ”PITESTI RALLY SHOW” este o proba speciala destinata promovarii si prezentarii
pilotilor din CAMPIONATUL NATIONAL DE RALIURI – DUNLOP 2011. Desi respecta toate
regulile unei probe speciale din Campionatul National de Raliuri, ”PITESTI RALLY
SHOW” are si elemente specifice unui eveniment de imagine:
1.1. nu puncteaza in clasamentul general la raliului.
1.2. pilotul poate efectua atat turele de recunoastere cat si cele oficiale cu o persoana
diferita decat copilotul cu care s-a inscris in concurs.
1.3. timpii obtinuti pe proba sunt facultativi si conteaza doar în clasamentul Rally Showului.
1.4. Organizatorul va premia separat câștigătorii ”PITESTI RALLY SHOW”.
2. Dupa afisarea rezultatelor definitive Parcul Inchis va deveni Parc Pazit. Pâna la
startul în Rally Show automobilele de concurs vor stationa in “Parcul pazit”.
3. Parcul de service in care vor intra automobilele de concurs duminica, 19 iunie, la
ora 9:30 va avea deasemenea ca scop principal promovarea concurentilor. De aceea
locatia Parcului de service este situata in centrul orasului Pitesti pe zona pietonala.
Echipele tehnice sunt obligate sa protejeze suprafata pe care isi instaleaza asistenta.
4. Ordinea de start pentru “PITESTI RALLY SHOW” va fi ordinea inversa a
clasamentului etapei.
5. Recunoasterea “PITESTI RALLY SHOW” se face duminica, 19 iunie, ora 10.
Automobilele de competitie vor parcurge pe rand, la semnul oficialilor din zona startului,
cate o tura a traseului de concurs.
6. Intervalul de start pentru “PITESTI RALLY SHOW” este de 3 minute.
7. Concurentii vor lua startul pe proba la indicatia Directorului Sportiv sau a arbitrului din
postul respective după ce concurentul anterior si-a incheiat evolutia.
8. “PITESTI RALLY SHOW” se consideră parcursă după ce echipajul a trecut a doua
oară prin postul SOSIRE conform schitei din Anexa IV (prima trecere – linia de culoare
albastră, a doua trecere - linia de culoare rosie, traseu evacuare – linia de culoare
neagră).
9. Rondul de pe traseul probei se parcurge dinspre dreapta spre stanga
10. Sunt permise abateri de la traseu, cu conditia ca acestea sa nu mareasca timpul
normal de derulare a probei cu mai mult de 30 de secunde si cu obligatia de a pastra
sensul de desfasurare al probei.

11. Toate procedurile (mai putin cele specificate la punctul 1.) Campionatului National de
Raliuri DUNLOP, editia 2011 sunt valabile si la “PITESTI RALLY SHOW”.
12. Startul primului echipaj pe proba “PITESTI RALLY SHOW” va avea loc duminica,
19 iunie, la ora 12:00.
13. Prezenta la startul “PITESTI RALLY SHOW” este obligatorie pentru toate echipajele
care au ajuns sambata seara in Parcul Inchis din Pitesti.
14. Este acceptat la start orice echipaj care nu a ajuns in Parcul Inchis sambata seara dar
care este apt (are acceptul conducerii cursei) pentru participarea la proba “PITESTI
RALLY SHOW”.
15. Neprezentarea la “PITESTI RALLY SHOW” a echipajelor care au ajuns in parcul
inchis sâmbătă seara se penalizează cu 500 de euro.

