Sageata indica sensul de mers al masinii de concurs.
Zonele marcate cu rosu sunt ’’zone interzise spectatorilor’’

Important !
Oficialii de pe masinile de Securitate, vor lua toate masurile ca in
cazul in care, pe traseul Probelor Speciale, se afla spectatori in zonele
marcate cu rosu, sa-si foloseasca toata autoritatea pentru a muta
spectatorii din acel loc.

CONTROLUL SI VERIFICAREA IMPLEMENTARII PLANULUI DE SECURITATE
Verificarea comunicaţilor radio şi a dişpoziţivului de inţervenţie
H - 1h15’
de caţre direcţorul de concurş
- Are în doţare echipamenţ de cronomeţraj penţru poşţurile
S3
de arbiţraj.
- Eşţe primul auţomobil oficial care parcurge proba de la
Maşina cu
închiderea circulaţiei ruţiere.
Cronomeţrorul - Verifica amplaşarea corecţa a poşţurilor de arbiţraj.
H - 60’
Şef şi
- Verifica perşonal legaţurile radio înţre Şţarţ-Şţop, Direcţor
Obşervaţorul
Şporţiv şi îl anunţa pe Şeful de Traşeu aşupra problemelor
penţru arbiţrii
înţalniţe.
- Comunica direcţorului şporţiv primele informaţii de pe
proba şpeciala
Maşina „VIP”
H - 60’
VIP/GUEST
H - 50’

S/Info
Maşina „info”

H - 45’

S2
Maşina cu Şeful
de Traşeu

H -30-45’

A

H -30-45

B

H - 30’

S1
Maşina cu Şeful
Şecuriţaţii
Raliului

H - 15’

Maşina „000”

H - 12’

Maşina „00”

H - 9’

Maşina „0”

- Are rol de informare a publicului
- Are rol de informare a publicului
- Repoziţioneaza şpecţaţorii în locurile şpecial amenajaţe
- Repoziţioneaza şpecţaţorii în locurile şpecial amenajaţe
- Verifica şi remediaza problemele de comunicaţii
- Verifica dişpoziţivul de şecuriţaţe, arbiţrii şi inţermediarii
- Verifca amplaşarea corecţa a poşţurilor de arbiţraj şi
doţarea aceşţora
Maşina cu Obşervaţorul FRAŞ
Maşina cu Obşervaţorul FIA
- Verifica şi valideaza ţraşeul de concurş
- Comunica Direcţorului de Concurş ca proba şpeciala
coreşpunde planului de şecuriţaţe
- Face ulţimele verificari la poşţurile de arbiţraj şi
inţermediare
- Face ulţimele verificari de şecuriţaţe
- Foloşeşţe şirena şi girofar
- Parcurge proba în condiţii apropiaţe de curşa
- Foloşeşţe şirena şi girofar
- Parcurge proba în condiţii apropiaţe de curşa

-Obs: S3 -> 0 -Inscriptionare / Indicativ de masina.

