
   

Regulament ”CUPA FEMEII LA ÎNDEMÂNARE AUTO” 2017 
 

GENERALITĂȚI 

     Art.1 Competiția se va desfășura în data de 8 martie 2017, începând cu ora 1500 în parcarea supraterană 

a Shopping City Tg-Jiu. 

     Art.2 Competiția este destinată exclusiv reprezentantelor de sex feminin, în limita a 25 de locuri 

(primele 25 de înscrieri). 

     Art.3 Condiții de participare: concurentele trebuie să dețină permis de conducere pentru categoria B și 

să aibă autoturism pentru participare. 

   Art.4 Înscrierea se va face în perioada 01.03 – 06.03, la Info Desk in Shopping City Targu Jiu și la 

numărul de telefon 0759044371, unde se va prezenta numele și prenumele complet. 

     Art.5 Prezentarea se va face în data de 08.03.2017 , cel târziu la ora 1430, iar concurentele vor avea 

asupra lor C.I, permis de conducere , autoturism pentru participare (cu asigurare și ITP valabil) și vor 

completa un acord de participare. Neprezentarea documentelor enumerate conduce la nevalidarea 

concurentei. 

     Art.6 Fiecare participantă va efectua 2 manșe pe circuitul special amenajat, iar cel mai bun timp obținut 

va fi luat în considerare. 

     Art.7 Ordinea de start va fi trasă la sorț, înaintea începerii competiției. După tragerea la sorți fiecare 

participantă va fi pregătită pentru a se prezenta START în ordinea stabilită,în maxim 2 minute după 

nominalizarea la microfon. 

     Art.8 Circuitul va fi amenajat cu piloni din beton (zona de siguranță), anvelope uzate, jaloane din 

cauciuc/plastic și bandă de marcare. 

     Art.9 Circuitul va cuprinde următoarele elemente: plecare din rampă, slalom jaloane și parcare cu 

spatele. 

     Art.10 Startul va fi individual, iar pe pistă va rula o singură mașină. 

     Art.11 Cronometrarea se va face manual de către comisia de secretariat. 

     Art.12 După finalizarea manșei de fiecare concurentă, timpul va fi prezentat prin instalația de 

sonorizare. 

 

                      OBLIGATORIU: 

 Participantele vor respecta întocmai prezentul regulament, semnele și semnalele oragnizatorilor, 

iar parcarea autoturismelor se va face decât în zonele stabilite. 

 Fiecare participantă este răspunzătoare pentru eventualele daune produse la autoturismul propriu 

și alte daune provocate (la terțe persoane). 

 

                        PREMII: 

 Locurile I;II;III, (cei mai buni timpi obținuți) vor fi premiate cu cupe, medalii, diplome și premii 

surpriză oferite de parteneri: Primăria Municipiului Tg-Jiu și Shopping City Tg-Jiu. 

 Celelalte participante vor primi medalii, diplome și premii surpriză. 

 

                 PENALIZĂRI: 

 Neefectuare plecare din rampă – 10 secunde; 

 Doborâre sau mutare jalon – 5 secunde/ jalon; 

 Neefectuare parcare cu spatele: 20 secunde; 

 Timpul maxim de efectuare  a unei manșe pentru o participantă este de 4 minute; 

 Neprezentarea la start  în timpul menționat atrage descalificarea din manșa respectivă!!! 

 

 

Am luat la cunoștiință - nume______________________________________semnătură_______________ 


