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1. INTRODUCERE

În 2019, am reușit să repunem pe harta națională Raliul Argeșului, după 9
ani. Ne bucurăm că această competiție, cu o lungă tradiție în automobilismul
sportiv, se desfășoară și anul acesta și suntem onorați să fim în continuare
parteneri la acest mare eveniment sportiv de suflet.
Sunt convins că pasionații de automobilism din toate colțurile țării și, în mod
special, argeșenii și muscelenii, se vor bucura și vor savura din plin fiecare
moment organizat în cadrul Raliului Argeșului - ediția 2020.
Le urez mult succes organizatorilor și echipelor înscrise în cursă!
Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș.
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Organizatorii Raliului Argeşului Catena 2020 pun pe primul loc siguranţa tuturor
celor implicaţi în acest eveniment, astfel că toate prevederile legale prevăzute
împotriva răspândirii COVID-19 trebuie respectate. Suplimentar, vă recomandăm să
vă protejaţi împotriva infectării cu noul coronavirus:
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2. DATE DE CONTACT / ORGANIZATOR
2.1 Organizator
ACS DTO Rally
Adresa :

Bdul. Republicii, nr. 139, Piteşti,jud. Argeş

Adresa e-mail :

contact@raliulargesului.ro

Website :

www.raliulargesului.ro

Aspecte legate de înscrieri : inscrieri@raliulargesului.ro

2.2 Comitetul de organizare
Constantin Dan MANU

Președintele Consiliului Judeţean Argeș

Cornel Constantin IONICĂ

Primar al Municipiului Pitești

Emanuel SOARE

Prefectul Județului Argeș

Comisar şef Mihai NEAGOE

IPJ Argeș

Comisar șef Raducu IORDACHE

Biroul Rutier Argeș

Col. Dr. Gheorghe LUPESCU

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Argeș

Lt. Col. Bogdan OLAR

ISU Arges

Dr. PASCU Marius-Daniel

SMURD Argeș

Traian PAVEL

Manager DTO Rally

Bogdan DUMITRESCU

Director organizatoric

2.3 Comandament
Locație : Consiliul Județean Argeș, Piața Vasile Milea 1

2.4 Panoul de afisaj
Panoul oficial de afișaj (PA): Consiliul Județean Argeș
Panoul de afișaj digital (PAD): www.raliulargesului.ro
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2.5 Parc închis
Parc închis: Pitești, str Teiuleanu (în fața CJ Argeș)

2.6 Parc service
Program parc service: începând cu 25 iunie, ora 09:00
până 27 iunie ora 20:00, Piața Vasile Milea

2.7 Centru media
Locație: Consiliul Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea, Piteşti

3. PROGRAM
3.1 Înaintea raliului
Joi 04.06.2020
Publicarea regulamentului particular
Publicarea cererilor de înscriere

20:00
20:00

Online
Online

14:00

Online

16:00

Online

10:00 – 20:00

PS

Luni 15.06.2020
Publicare Road Book
Vineri 19.06.2020
Închiderea înscrierilor cu taxă normală
Sâmbătă – Duminică 20-21.06.2020
Recunoaşteri opţionale
Vineri 26.06.2020
Start Raliu
Sâmbătă 27.06.2020
Ieșire Parc Închis
Prima probă specială

16:30
9:45
11:43
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Piața Vasile Milea, Pitești

4. îNSCRIERI

4.1Data limită pentru înscrieri
Vineri 19.06.2020 ora 16:00

4.2 Campionate pentru care contează raliul
● Campionatul Naţional de Raliuri Betano
● Campionatul Naţional de Raliuri 2
4.3 Procedura de înscriere
Înscrierile trebuie transmise conform prevederilor Art. 22 – Art. 24 din
Regulamentul CNRB.
De asemenea vedeți CSI FIA Art. 3.8 – Art. 3.14
Cererea de înscriere doar în format electronic (Internet) va fi disponibilă pe
site-ul organizatorului www.raliulargesului.ro. Obligatoriu se vor completa
datele de facturare. Alături de cererea de înscriere vor trebui trimise pe adresa
organizatorului până cel târziu Miercuri, 23.06.2020, ora 18:00 și fișa de
verificare tehnică inițială, fișa echipamentelor de protecție și fișa pentru
verificările administrative virtuale.
Cererile de înscriere vor trebui să conțină obligatoriu o adresă cu nume și
telefon/contact de corespondență.
Cererile de înscriere vor fi acceptate doar dacă sunt însoțite de dovada plății
integral a taxei de înscriere.
Adresa la care vor fi trimise cererile de înscriere: inscrieri@raliulargesului.ro

4.5 Numărul maxim de înscrieri
Numărul maxim de înscriși este limitat la: 70
În cazul depășirii numărului maxim de înscriși, ultimele echipaje care s-au
înscris și au plătit taxa de înscriere vor fi puse pe o listă de așteptare și nu pe
lista oficială de înscrieri. Organizatorul își rezervă dreptul de a decide care
dintre înscrișii neprioritari vor fi acceptați.
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4.6 Taxe de înscriere
Echipaj CNRB şi CNRVIB :
Clasele RC2, RC2N, RC3, RC4, RGT, NAT11, CNRI :
400 euro
Clasele RC5, NAT12, Juniori (sub 25 de ani) și cupele monomarcă : 240 euro
Rally2 :
140 euro
Echipă:
Echipă CNRB (3 echipaje) :
Echipă CNRB (4 echipaje) :
Echipă CNRB (5 echipaje) :
Echipă Rally2 :

100 euro
200 euro
250 euro
50 euro

Shakedown pentru echipajele CNRB sau CNRIVB :
Shakedown pentru echipajele CNR2B :

50 euro
30 euro

Plata taxei de înscriere trebuie făcută până cel târziu la data închiderii
înscrierilor, conform art . 4.1.
Cererile de înscriere sosite după data închiderii înscrierilor pot fi acceptate cu
plata taxei de înscriere majorată cu 50% din valoarea ei inițială.

4.7 Pachete de înscriere
Fiecare echipaj va primi următoarele materiale / spaţiu:
Suprafața în parcul de service
Autocolante mașină
● Numere recunoasteri
● Service
● Auxiliar (la cerere si cu
licenta FRAS)
● Logo eveniment cu nr
concurs

● Publicitate
obligatorie a
organizatorului
Pass-uri individuale
● Echipaj

CNRB
40 mp

CNRVIB
40 mp

CNR2B
40mp

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
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● Manager Echipă
Documente
● Road Book
● Road Book Auxiliar

1

1

1

Online
Online

Online
Online

Online
Online

4.8 Detalii plată
Taxa de înscriere va fi efectuată prin transfer bancar către : ACS DTO Rally
Banca : BANCA ROMÂNEASCĂ Piteşti
Cod IBAN : RO11 BRMA 0999 1000 8673 9336
Scop : Nume pilot și număr concurs

4.9 Restituiri
Taxa de înscriere va fi rambursată în totalitate:
- În cazul în care raliul nu are loc
- concurenților a căror înscriere nu a fost validată
- concurenților a căror înscriere a fost respinsă din motive de COVID-19
Taxa de înscriere va fi rambursată parțial :
- 75 %, concurenților a căror înscriere nu a fost validata;
- 50 %, echipajelor / concurenților care din motive de forță majoră,
atestate / certificate de către FRAS, sunt în imposibilitatea de a lua
startul

5 ANVELOPE
Conformitate :

La ”Raliul Argeșului CATENA 2020” este permisă folosirea, fără restricții, a
anvelopelor tip ”Monte Carlo”.
CNRB
- Conform Art. 13 din Regulamentul CNRB (pneuri și roți).
CNRVI

- Conform Art. 60 din Regulamentul CNRVI.

CNR2B

- Conform Art. 4.6 din Regulamentul CNR2B.

Campionat

Clasa

Număr maxim
anvelope*

CNRB

RC2, RC2N, RGT

12

CNRB

RC3, RC4

10

CNRB

RC5

8

10

CNRB

Nat 11, Nat 12

Nelimitat

CNRVI

Nelimitat

CNR2B

Nelimitat

*Anvelopele utilizate pe parcursul Shakedown-ului nu vor fi marcate sau contabilizate în niciun fel.

Anvelope folosite la recunoașteri: fără restricții
Cerințe speciale
Toți concurenți, mecanicii și STAFF-ul prezent sunt obligați să respecte
restricțiile impuse de organizator cu privire la prevenirea răspândirii COVID-19.
Sancțiunea va fi amendă, sau excludere de la eveniment.
Concurenții sunt obligați să ofere un scurt interviu în STOP-ul probelor speciale,
zone tehnice sau regrupări.

6 RECUNOAŞTERI
Recunoașterile se vor desfășura în conformitate cu Art. 24 din Regulamentul
CNRB. Programul recunoașterilor este publicat în Anexa 2 a regulamentului
particular. Cu excepție de la Regulamentul CNRB 2020, la Raliul Argeșului
Catena 2020, recunoașterile nu vor fi monitorizate de către arbitrii la start și la
stop.
În timpul recunoaşterilor concurenții sunt obligați să folosească sistemul GPS
pus la dispoziție și să confirme momentul de intrare şi ieşire pe de un sector de
Proba Speciala printr-un SMS sau mesaj WhatsApp. EX: Concurentul cu
numărul 15 intră pe PS3 Mesaj ”15start ps3 la12:25”. Concurentul 15 a
terminat PS3. Mesaj ”15stopps3 la12:45”. Numărul de telefon la care se vor
transmite mesajele, precum şi procedura detaliată vor fi publicate ulterior
într-un buletin de informare.
Dacă nu există semnal în start sau stop concurenții vor trimite mesajul, urmând
ca acesta să fie expediat automat în momentul regăsirii semnalului. Toate
punctele de interes (CO, start, stop, intermediari etc.) de pe traseul Raliului
Argeşului Catena 2020 sunt în zone acoperite de cel puţin unul dintre
principalii doi operatori de telefonie mobilă.
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Numărul de persoane la bord: În timpul trecerilor pe probele speciale, maxim 2
persoane (echipajul) sunt permise la bordul mașinii.

6.1 Procedura de înscriere
Toate documentele se vor primi prin e-mail la adresa de corespondență din
cererea de înscriere. Automobilele de recunoașteri trebuie înregistrate într-un
formular separat. Acest formular va fi trimis organizatorului, online, cel târziu
până la intrarea pe prima probă specială.
Fiecare automobil trebuie identificat cu un număr de recunoașteri furnizat de
organizator. Automobilele utilizate în raliu nu pot fi folosite pentru
recunoașteri.
Numerele de recunoașteri care trebuie fixate în partea dreapta față a
parbrizului și pe luneta spate. Nu este permisă dezlipirea acestor numere în
timpul recunoașterilor. Concurenții sunt obligați să
anunțe imediat
secretariatul competiției în cazul schimbării mașinii de recunoașteri. În acest
caz trebuie trimis un alt formular cu noile date.
Reguli specifice de ultimă oră vor fi publicate într-un buletin.

6.2 Program
Recunoașterile se vor desfășura conform art.3. Recunoașterile nu sunt
obligatorii.
Organizatorul va publica în regulamentul particular toate detaliile despre
programul recunoașterilor, o sesiune opțională urmând a fi programată în
20-21 iunie 2020.

6.3 Desfășurarea recunoașterilor
În timpul recunoașterilor, trebuie respectate toate regulile naționale
referitoare la trafic, inclusiv dar nu limitat doar la aceasta, limitele de viteză.
Țineți seama că Probele Speciale nu vor fi închise traficului în timpul
recunoașterilor.
Organizatorul poate reduce viteza maximă permisă prin marcarea respectivelor
zone în Road Book sau pe traseu. Depășirea limitelor de viteză în timpul
recunoașterilor și / sau shakedown va fi penalizată conform Art 34.2 din
Regulamentul CNRB FRAS.
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Viteza maximă admisă pentru recunoașterile probelor speciale este ”Conform
cu codul rutier”, cu excepția cazurilor în care pe drum sunt instituite restricții
de viteză. Aceste restricții de viteza determină viteza maximă admisă. Limitări
suplimentare pot fi marcate în Road Book

7 VERIFICĂRI ADMINISTRATIVE
Documente
Pentru efectuarea verificărilor administrative virtuale pe adresa de e-mail a
organizatorului va fi trimisă fișa verificărilor administrative care va cuprinde:
▪ Licență pilot și copilot
▪ Cărți de identitate / pașapoarte pilot / copilot
▪ Permise de conducere valabile (sau dovezi înlocuitoare valabile) pentru
pilot și copilot
▪ Autorizația ASN pentru concurenții străini (dacă este necesar)
▪ Cererea de înscriere completată integral
▪ Talonul sau documentele automobilului
▪ Declarație cu acordul proprietarului mașinii pentru utilizarea acesteia
▪ Inspecția Tehnică Periodică a automobilului
▪ RCA-ul
Echipamente de siguranță: Echipamentul va trebui să corespundă conform
Anexei L, Capitol III CSI. Verificarea echipamentului va fi făcută pe parcursul
raliului. La VTI nu va fi necesară prezentarea echipamentului.
Sistemul de monitorizare prin GPS:
În timpul verificărilor tehnice inițiale va fi verificată instalarea sistemului de
monitorizare GPS.

8 START FESTIV
O ceremonie clasică de START festiv nu va fi inclusă în program.
La CO0 va fi instalată o rampă peste care concurenții vor trece cu mașina de
concurs. Concurenții sunt rugați să iasă din mașină pentru o poză oficială și
eventual un scurt interviu. După acest moment concurenții își vor continua
traseul conform road-book-ului.
Nu va fi organizată sesiune de autografe.
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9 SOSIREA FESTIVĂ
Procedura va fi publicată într-un comunicat al organizatorului.

10 MEDIA
Procedurile de acreditare media, formularele de acreditare și toate informațiile
necesare vor fi publicate pe website-ul www.raliulargesului.ro. Procedura de
acreditare va presupune completarea unui formular pe proprie răspundere.

11 CAZARE
Hotel Ramada ****
Calea București, Nr. 31
Pitești, Argeș
România
Telefon: +40 372 480 500
Fax: +40 372 480 501
reservations@ramadapitesti.ro

Hotel Celly ***
DN 65B, Km 3+800, Pitesti - Arges
GPS: 44.825034, 24.918493
Tel: 0248 208 500
Fax: 0248 208 512
E-mail:cellyhotel@gmail.com
www.HotelCelly.ro
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Hotel Argeș ***
Piața Muntenia, nr. 3, cod 110017, Pitești, Argeș
Mobil : +4 0737.512.420
Tel : +4 0248.22.33.99
Fax : +4 0248.22.33.99
Email : booking@hotelarges.ro

Hotel Victoria ****
Strada Egalității, Nr 21, 110049,
Pitești, Argeș, România,
Tel. +40 248 220 777;
Fax. +40 248 214 489;
reservation@victoriahotel.ro
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12 INFORMAȚII UTILE
Electricitate
Voltajul curentului electric este standardul European 220V. Prizele sunt cu
două picioare.
Telefoane utile
Poliție, Pompieri, Ambulanță : 112
Fumatul
Prin lege, fumatul este interzis în spațiile publice închise (unele restaurante au
zone speciale pentru fumători).
Centura de siguranță
Șoferul și toți pasagerii (inclusiv cei de pe bancheta din spate) trebuie să
folosească tot timpul centura de siguranță.
Limite de viteză
Orașe 50kph (31mph)
Drumurile principale 90kph (56mph)
Autostrăzi 130kph (80mph)
Alte limite sunt indicate prin semnele rutiere.
Telefoane mobile
Este ilegală folosirea telefonului mobil în timpul condusului.
Alcool
Poliția poate cere testarea aerului exporirat. Nivelul maxim de alcool în sânge
este 0.00%.
Trafic
Se circulă pe dreapta, depășirile se fac prin stânga.
Taxe rutiere - Rovigneta
Poate fi cumpărată de la aproape toate benzinariile și online
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Taxi :
Taxi Valentin
Tel: 0248 944
ACTUAL TAXI
Tel: 0248 942
Super TAXI
Tel: 0248 941
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