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COMUNICAT ORGANIZATOR : INFO GPS
Apăsaţi butonul OK în orice moment în care v-aţi oprit pe Proba
Specială şi nu aveţi nevoie de intervenţie medicală!
! Atenţie: în cazul în care vă opriţi din orice motiv pe Proba
Specială şi nu aţi apăsat butonul OK în 60 secunde, Directorul
Sportiv va aplica o amendă de maxim 200 €.
Comutaţi butonul S.O.S. în cazul în care vă opriţi în Proba
Specială şi aveţi nevoie de intervenţie medicală!
! Atenţie: în cazul în care comutaţi butonul S.O.S. şi nu aveţi
nevoie de intervenţie medicală Directorul Sportiv va aplica o
amendă de maxim 200 €.
! Dacă comutaţi din neatenţie sau greşeală butonul S.O.S.
vă rugăm să apăsaţi în cel mult 60 secunde butonul OK şi să
comutaţi în poziţia iniţial butonul S.O.S. .
! Amenzile vor fi plătite către organizator până cel târziu la
publicarea rezultatelor provizorii.

Press the OK button any time you have stopped on the Special
Stage and you don’t need medical intervention.
! Caution: in case you stop for any reason on the special stage
and you didn’t press the OK button within 60 seconds, the Clerk
of the Course will apply a penalty fee of maximum 200 €.
Commute the S.O.S. button in case you stop on the special
stage and you need medical intervention.
! Caution: in case you commute the S.O.S. button and you don’t
need medical intervention the Clerk of the Course will apply a penalty fee of maximum 200 €.
! If you commute the S.O.S. button by mistake please press the OK button within 60 seconds and commute the
S.O.S. button into the original position.
! The penalty fees will be paid to the organizer by the provisional results publishing.
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