
CAMPIONATUL DE SLALOM AUTO ACR 2021 - ETAPA 1

1. ORGANIZATOR
2. 1.1. Organizator: ACSAK DOLJ, str. Ion Maiorescu nr. 2-4, Craiova, jud. Dolj, e-mail:

acr_dj@acr.ro, tel.: 0251416166, sub egida Automobil Clubul Roman - Comisia Nationala de
Automobilism si Karting (CNAK)

1.2. Concursul se desfasoara duminica, 4 aprilie 2021, pe DJ 643 D km 9 + 500 m – km 15
+ 500 m, in comuna Bulzesti, jud. Dolj (START: 44°36'45.3"N 23°51'28.8"E, STOP & intrare parc
sosire: 44°37'09.7"N 23°52'15.9"E).

1.3. Concursul se desfasoara in conformitate cu acest regulament particular, regulamentul
Campionatului de Slalom Auto ACR - 2021, Regulamentele CNAK-ACR si cu codul sportiv
international al FIA.

1.3.1. Licenta organizator :  A1N4002
1.3.2. Permis de organizare CNAK-ACR :  01VTM.01.03.2021
1.4. Comitetul organizatoric:

Presedinte: Eugenia Nita
Vicepresedinte:
Membri: Vladimir Gordin, Alexandru Corbu, Gabi Opris
Director  organizatoric: Codrut Cioroiu – 0742.881643

1.5. Oficiali:
Observator ACR – CNAK: Ioan Olaru
Presedite CCS :
Comisari sportivi:
Director de concurs: Victor  Dragan
Sef securitate:Vladimir Gordin
Sef arbitri:
Secretariat: Eugenia Nita
Verificarea documentelor: Eugenia Nita
Medical:
Relatii cu sportivii: Codrut Cioroiu
Relatii publice: Gabi Opris
Cronometrare:
Cronometrare/afisare :

1.6. Panoul oficial de informare va fi amplasat in zona de service .

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Rezultatele vor fi luate in considerare in clasificarea Campionatului de Slalom Auto ACR
2021.

2.2. Traseul face parte dintr-un drum public inchis circulatiei, suprafata fiind 100% asfalt.
Lungimea traseului este de 2000 m, 6 m latime, compus din 4 viraje la dreapta, 6 viraje la stanga si 4
randuri de sicane descrise in anexa 4.

2.3. Sicanele sunt confectionate din anvelope, iar la capete sunt prevazute cu conuri din
material plastic de 50cm inaltime.

2.4. Cronometrarea se va face cu cronometru electronic cu fotocelule, amplasate la Start si
Finish.

4.
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U3. AUTOTURISME SI CLASE DE PARTICIPARE
TOTURISME/CLASE PARTICIPARE

3.1. Clase de participare
1. CLASAMENT GENERAL
2. Clasa 1 – autoturisme cu cilindreea echivalenta pana la 1400 cmc;
3. Clasa 2 – autoturisme cu cilindreea intre 1401-1600 cmc;
4. Clasa 3 – autoturisme cu cilindreea intre 1601-1800 cmc;
5. Clasa 4 – autoturisme cu cilindreea intre 1801-2000 cmc;
6. Clasa 5 – autoturisme cu cilindreea intre 2000-3000 cmc;
7. Clasa 6 – autoturisme cu cilindreea peste 3000cmc;
8. Clasa FWD – tractiune fata;
9. Clasa RWD – tractiune spate;
10. Clasa DIESEL;
11. Clasa JUNIORI;
12. Clasa FEMEI;
13. Clasa COPILOTI;
14. Clasament ECHIPE.

* Conform Anexei J FIA, art 252 (pct. 3.1), pentru motoare supraalimentate se aplica un coeficient de
1,7 pentru motoare pe benzina (Otto) si 1,5 pentru motoare diesel.

O clasa se considera constituita cu minim 4 automobile la start.

3.2. Sunt admisi Juniori cu varsta minima de 14 ani impliniti doar in baza criteriilor
mentionate la art. 4.2 din Regulamentul Campionatului de Slalom Auto ACR 2021 si anume:

- participa cu un autovehicul cu o cilindree de maxim 1600 cmc si sub 100 cp;
- face dovada participarii anterioare intr-un sezon (promorally, karting, rallycross, indemanare)

sau a absolvit o scoala de pilotaj;
- a primit acordul parintilor sau a tutorelui legal, dovedit prin procura notariala in care să fie

expres menționat faptul că tutorii legali își asumă întreaga responsabilitate privind faptele minorului
pe întreg parcursul desfășurării concursului;

- prezinta avizul favorabil medico sportiv;
- participa cu un pilot experimentat, instructor sau parinte pe post de copilot.
3.3. Piloții care doresc să participe cu copiloți, trebuie să menționeze acest lucru în cererea de

înscriere conf. art.4.4. Nu se permite sub nicio formă unui copilot să efectueze vreo mansă de
antrenament liber, cronometrat, sau mansă de concurs, la volanul automobilului de competiție sau să
intervină în conducerea automobilului . Atat pilotul cat si copilotul sunt obligati sa depuna o
declaratie pe proprie raspundere la organizator in momentul înscrierii. Copilotul trebuie sa respecte
toate normele de securitate in vigoare (combinezon, casca, etc.). Lipsa declaratiei si orice incalcare a
prezentelor obligatii, nu scutesc pilotul de raspunderea exclusiva a acestuia in cazul unui incident
urmat de pagube materiale sau vatamari de orice natura a persoanelor.

3.4. PARTICIPANTI ECHIPE – echipa este formată din minimum 3 și maximum 5 piloți.
Pentru echipă se iau în calcul cele mai bune trei punctaje obținute de componenții acesteia.
Participarea ca echipă se face în baza cererii tip, pe care se va menționa componența echipei.

4. INSCRIERE / TAXE DE PARTICIPARE

4.1. Inscrierile pot fi trimise on-line la adresa de mail: acr_dj@acr.ro sau la sediul ACR Dolj,
din str. Ion Maiorescu, nr. 2-4,Craiova, jud. Dolj, pana cel tarziu luni, 28.03.2021. Inscrierea
reprezinta transmiterea sau depunerea la adresele indicate a formularului ''Cerere de inscriere''
(anexat) impreuna cu copie permis conducere, legitimatie membru ACR Sport si dovada achitarii
taxei de participare.

4.2. Numarul maxim de concurenti: 60.
4.3. Conditii de participare in Campionatul de Slalom Auto ACR 2021:

- orice detinator de permis de conducere/dovada de circulatie valabila;



- cel putin membru SPORT al Automobil Club Roman (120 lei/an - se achită în același cont cu
taxa de înscriere la etapă);
- dovada achitarii taxei de inscriere;
- fara abateri disciplinare in competitiile anterioare.

4.4. TAXE DE INSCRIERE:
a) pilot - 250 lei
b) copilot - 50 lei
c) echipa - 250 lei
d) juniori - 100 lei

4.5. Plata taxei de inscriere se face la sediul A.C.S.A.K. Dolj – A.C.R. Dolj, str. Ion
Maiorescu, nr. 2-4, Craiova, jud. Dolj, sau in contul bancar deschis la Banca Transilvania, IBAN
RO35BTRLRONCRT0303360901, titular cont A.C.S.A.K. Dolj.

4.6. Taxele de inscriere se returneaza:
- concurentilor respinsi: 50% din taxa de inscriere;
- daca concursul nu mai are loc: 100% din taxa de inscriere.
4.7. Fiecare concurent trebuie sa achite taxa de inscriere.
4.8. Fiecare concurent intra in competitie pe propria raspundere. Organizatorul nu va fi facut

raspunzator sau responsabil pentru nici o vatamare sau paguba suferita de concurent sau de nici un
membru al echipajului.

5. SIGURANTA SI ECHIPAMENT CONCURENTI

5.1. Pe tot parcursul concursului, in timpul antrenamentelor, recunoasterilor si manselor de
concurs, concurentii sunt obigati sa poarte:
- casca de protectie si centura de siguranta (se recomanda folosirea sistemului de protective pentru
cap si gat (HANS);
- combinezon dintr-o piesa, strans la incheieturile mainilor si la glezne (se recomanda folosirea
combinezoanelor omologate FIA valabila sau cu omologare expirata);
- este recomandata folosirea echipamentelor complete pentru piloti si copiloti, omologate FIA,
compuse din cagula, manusi, lenjerie, etc.

5.2. In timpul antrenamentelor, recunoasterilor si a manselor de concurs, concurentul trebuie
sa pastreze geamurile inchise. Se considera ca geamul este deschis daca este coborat cu mai mult de 2
cm fata de pozitia ''inchis complet".

5.3. Autoturismele de concurs vor stationa in ''Parcul de service'' pe o prelata rezistenta la
uleiuri si combustibili, in scopul protejarii solului. La parasirea spatiului folosit, acesta va fi lasat in
aceeasi stare de curatenie in care a fost preluat.

6. DESFASURAREA CONCURSULUI

6.1. Verificarile tehnice si administrative vor avea loc, pentru concurentii din Craiova,
SAMBATA, 03.04.2021, la atelierele ACR din str. Pelendava, nr. 39, incepand cu orele 15.00, iar
pentru concurentii din alte judete, verificarile urmeaza a se efectua in parcul de service, DUMINICA,
04.04.2021, incepand cu orele 7:00.

6.2. Sedinta cu sportivii va avea loc DUMINICA, 04.04.2021, in parcul de service, la ora 8:00.
6.3. Verificarile tehnice si administrative se vor face in conformitate cu Regulamentul

Campionatului de Slalom ACR 2021. Concurentul trebuie sa fie prezent personal.
6.4. Urcarile de recunoastere si antrenament se vor desfasura conform orarului mentionat la

pct. 1.1. Se cronometreaza doar urcarea de antrenament.
6.5. Pentru intocmirea clasamentelor, se va lua in calcul timpul cel mai bun, obtinut din cele

doua manse de concurs.
6.6. Cronometrarea se face cu cronometru electronic conectat la fotocelule amplasate la

START si SOSIRE.
6.7. Odinea de start se mentine atat in antrenamemte, cat si in mansele de concurs.
6.8. In functie de numarul de participant, startul poate fi dat si la 30 sec, atat la concurs, cat si

la antrenamentele cronometrate sau recunoasteri



6.9. Startul este cu plecare de pe loc, cu motorul pornit si cu geamurile ridicate. Acesta va fi cu
semafor sau manual, cu steag, in caz de nefunctionare a semaforului. Arbitrul anunta pilotul, stand pe
partea acestuia, cu voce tare, “30 sec… 15 sec… 10 sec…”, aratand in acelasi timp cronometrul.
Ultimele 5 sec sunt insotite si de aratarea cu palma de la mana stanga deschisa, arbitrul fiind
pozitionat la circa un metru de parbriz, iar anuntarea “4 sec” cu indoirea degetului mic, “3 sec”, cu
indoirea degetului inelar, etc. iar la “GO”, cu inchiderea pumnului si miscarea bratului intins de la
orizontal la vertical , moment urmat de plecarea imediata a automobilului.

6.10. Daca un pilot a luat un start anticipat, va fi penalizat cu 5 sec, care se adauga la timpul
realizat. Startul anticipat este stabilit de starter.

6.11. La semnalul de start se considera plecat in mansa cronometrata sau de concurs chiar daca
automobilul nu s-a pus in miscare. Daca dupa 10 sec automobilul nu a trecut de linia fotocelulelor ,
acesta este scos de pe linia de start, iar pilotul este considerat retras din mansa respectiva. Sub nici un
motiv nu se admite repetarea startului.

6.12. Prezentarea la startul recunoaşterilor cu circulaţie închisă, antrenamentelor cronometrate
sau manşele de concurs este obligatorie conform ordinei de start anunţate. Concurentul care nu se va
prezenta la timp, împreună cu automobilul său, pierde dreptul de a lua startul în manşa respectivă. În
cazul unor situaţii de forţă majoră, bine justificate, înainte de timpul de start al pilotului, Directorul
sportiv poate aproba startul, numai după ultimul concurent din manşa respectivă.

6.13. Este categoric interzisă deplasarea în sens invers pe traseu în tot timpul recunoaşterilor,
antrenamentelor cronometrate sau manşelor de concurs. Concurentii care nu respecta aceasta
obligatie vor fi exclusi din concurs.

6.14. SOSIREA este lansata. Cronometrajul la miime de secundă se realizează în momentul în
care automobilul, cu pilotul aflat la locul său, trece linia de sosire. Dupa trecerea liniei de SOSIRE,
concurentii vor decelera si vor opri OBLIGATORIU la STOP. In dreptul STOPULUI se vor afisa
vizibil timpii realizati pentru mansele de antrenament cronometrat si mansele de concurs. Oprirea la
STOP este obligatorie si in mansa de RECUNOASTERE.

6.15. Circulatia in PARCUL DE SERVICE se face cu o viteza de maxim 20 km/h. Locurile
concurentilor in Parcul de service sunt repartizate conform ordinii de start, primul concurrent de pe
ordinea de start va ocupa primul loc in parcul de service.

6.16. Fiecare concurent va avea notat numarul de concurs in parcul de service, marcat pe
asfalt. In interiorul padockului, fiecare concurent este responsabil de asigurarea unui exctinctor de
minim 2 kg, in termen de valabilitate.

6.18. Penalizari:
a) pentru lovirea unui obstacol, mutandu-l de pe pozitie, penalizarea este de 3 sec;
b) pentru start anticipat, penalizarea este de 5 sec

6.19. Interziceri
Orice concurent care incalca prevederile de mai jos este exclus din concurs:
Este STRICT interzisa oprirea voluntara pe traseu la coborare !!!
Este STRICT interzisa depasirea pe coborare !!!
Este STRICT interzisa urcarea altor persoane in autoturismul de concurs, de pe traseu,

in timpul cursei, sau la coborarea catre START !!!
Nu sunt permise manevre de tip drift, derapaje controlate si franari sau porniri bruste

pe timpul coborarii catre START si nici in interiorul PARCULUI DE SERVICE !!!

7. REZULTATE SI PREMII
7.1. Rezultatele provizorii vor fi afisate in 30 min de la trecerea ultimului concurrent prin

SOSIRE.
7.2. Rezultatele finale vor fi afisate dupa 45 de min dupa afisarea rezultatelor provizorii.
7.3. Organizatorul va acorda cupe pentru locurile 1-3 in Clasamentul GENERAL.
7.4. Organizatorul va acorda cupe pentru locurile 1-3 ale fiecarei clase constituite. In cazul in

care o clasa nu este constituita, se va acorda cupa doar locului 1.
7.5. In masura posibilitatilor, Organizatorul va acorda premii constand in produse, locurilor 1

3 din Clasamentul GENERAL.
7.7. Festivitatea de premiere va avea loc incepand cu ora 17.00, la ____________________.



8.DIVERSE
8.1. Eventualele modificari ale prezentul regulament se vor comunica prin buletine

informative.
8.2. Polita de asigurare eveniment:
8.3. Carburant folosit : doar carburant  comercial din statiile de distributie nationale .

9. PROGRAM
9.1.

DATA ORA ACTIVITATEA
08.03.2021, luni 09:00 Deschiderea inscrierilor
26.03.2021, vineri 18:00 Inchiderea inscrierilor
29.03.2021, luni 17:00 Publicarea listei de inscrieri
03.04.2021, sambata 13:00-14:30 Sedinta cu arbitrii

15:00-17:30 Verificari tehnice
19:00 Publicare ordine de start si parc service

04.04.2021, duminica 07:00 Inchiderea circulatiei publice
08:00 Sedinta cu sportivii
08:30 START mansa recunoastere trase
09:45 START mansa antrenament cronometrat
11:00 START mansa 1 concurs
13:00 START mansa 2 concurs
15:00 Publicarea rezultatelor
15:30 Sedinta cu arbitrii
16:00 Revenire in parcul de service
17:00 Premiere

9.1. Programul a fost facut preconizand cu participarea a 60 de concurenti. Daca la
start vor fi mai multi sau mai putini concurenti, programul va fi ajustat in consecinta.

9.3. Sediul central (informatii, inscrieri, etc.), incepand din 8 martie 2021, A.C.R. Dolj,
str. Ion Maiorescu, nr. 2-4, Craiova, jud. Dolj, intre orele 09:00-17:00.

ANEXA 1 – numar concurs



ANEXA 2 – cerere inscriere echipaj
NUMAR DE CONCURS solicitat/detinut

Cerere inscriere echipaj

PILOT C
Nume
Prenume
Grupa sanguine
Data nasterii
Locul nasterii
Adresa
Telefon
E-mail
Numar legitimatie ACR
Serie permis conducere/dovada
AUTOTURISM
Marca
Model
An fabricatie
Capacitate cilindrica
Turbo DA NU
Grupa
Numar de inmatricuare
Numar omologare FIA

DECLARATIE
Concurentul si echipajul este de acord si accepta urmatoarele:

1. Am citit regulamentul particular al concursului precum si regulamentul Campionatului de Slalom ACR
2021 si ma oblig sa respect atat respectivele regulamente, precum si regulamentele internationale pentru
sport si regulamentele tehnice FIA.
2. Sunt constient ca sportul auto este periculos si ca accidentele pot aduce la pagube materiale, vatamari
corporale si chiar decese, iar prin acceptarea acestei cereri, nimeni, niciun organizator, niciun
oficial al competitiei, nici A.C.R., A.C.S.A.K., C.N.A.C.K. sau FIA, nu poarta raspunderea pentru
eventuale daune materiale, vatamari corporale sau decese cauzate de participarea mea la aceasta competitie.
responsabil de nerespectarea regulamentului si a pagubelor produse atat de mine cat si de alte persoane
care sunt legate in orice fel de participarea mea in aceasta competitie.
3. Imi exprim in mod expres consimtamantul ca organizatorii sa foloseasca datele de identificare cu caracter
personal puse la dispozitie, necesare participarii la competitive.

SEMNATURA PILOT SEMNATURA COPILOT



Data________________ E-mail: acr_dj@acr.ro

ANEXA 3 – steaguri

# Semnal Steag Reprezinta

1 Steag tricolor
Se foloseste numai in caz

de start manual
cu steag.

2 Steag galben
Concurentul trebuie  să
încetinească sau chiar să

oprească.Depasire interzisa.

3 Steag rosu
Oprire urgenta,

cat mai aproape de
acostament.

4 Steag tip tabla sah SOSIRE / FINISH

ANEXA 4 – schita traseu
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