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Pentru îmbunătățirea securității concurenților pentru PS 6 / 9 Nadas, s-au efectuat următoarele
modificări:
1. Distanța dintre posturile Sosire și Stop al Probelor Speciale 6,9 Nadăș se lungește cu 100 de
metri față de marcajul inițial constatat la recunoaștere, respectiv pagina 2-28 poziția 13 la km
21.95 (identic și la pagina 2-95).
2. PS 6/9 Nadăș conține 8 posturi de intermediari față de cele șase menționate în Road Book.
Cele două posturi se află la km 11,3 (poziția 7 de la pagina 2.27 a Road Book-ului, identic
pagina 2-64 poziția 7) și la km 15,4 (poziția 9 din Road Book, pagina 2-27, identic poziția 9
pagina 2-64).
Pentru clarificarea unei situații întâlnită de concurenți cu ocazia efectuării recunoașterilor pe
SS4, prima șicană întâlnită de concurenți pe traseul Probei Speciale PS 4/ ”Superspeciala” își va
menține configurația inițială afișată în Road Book.
To ensure the safety of all competitors the following changes will take place:
1. The distance between Finish and Stop for the SS6 and SS9 Nadas will be 100m longer
compared to the initial distance from reconnaissance. Stop will be moved to the total
length of 21.95, position 13 page 2-28 in the Road Book.
2. Special Stages 6 and 9 Nadas will have 8 intermediate marshals compared to the initial 6
marshals presented in the Road Book. The additional two marshals will be located at km
11.3 (position number 7 page 2-27, respectively position 7 page 2-64 in the Road Book),
and at km 15.4 (position number 9, page 2-27, respectively position 9 page 2-64 in the
Road Book) after the start of the special stage.
To clarify the situation which occurred during the reconnaissance of SSS4, the first chicane
observed by the competitors on SSS4 will keep its configuration presented in the Road Book.
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