RALIUL FEMINA A-CAR
Locul desfasurarii: Satu MAre / Piata Libertatii, pe carosabilul si in parcarea din fata
Catedralei Romano-Catolice , http://www.a-car.ro
Organizator: A-CAR Romania, GERBOG, ANA-CPECA

Organizatorii pregatesc un nou eveniment
automobilistic, de data aceasta adresat
reprezentantelor sexului frumos detinatoare ale
permisului de conducere auto care, intr-un
miniconcurs de indemanare auto isi pot dovedi
curajul si tenacitatea pe un traseu special
amenajat. Raliul Femina A-CAR va avea loc in
data de 5 martie 2010, intre orele 12.00-16.00 in
Satu Mare, Piata Libertatii, pe carosabilul si in
parcarea din fata Catedralei Romano-Catolice.
Inscrierea in concurs este gratuita si este
posibila pe baza permisului de conducere.
Derularea concursului: dupa o mansa de
recunoastere, concurentele vor avea
posibilitatea de a parcurge traseul de doua ori si
intr-o mansa ,,joker", folosind ca masina de
concurs noul Chevrolet Spark, pusa la dispozitia
soferitelor de Chevrolet West Satu Mare.
Soferitele sunt asteptate si de aceasta data cu
premii valoroase, ele fiind: Locul I-II-III:
abonamente nelimitate PrimaGym Locul I: un
set de anvelope de vara, oferit de GerBog cele
mai indemanatice soferite vor primi pachete de
asistenta rutiera A-CAR ca si in anii precedenti,
fiecare concurenta va fi premiata de Chevrolet
West Spectatorii vor fi si ei rasplatiti cu mici
surprize din partea organizatorilor.
Totodata, organizatorii lanseaza o provocare reprezentantelor presei: in cadrul
concursului vom desemna si vom premia cea mai rapida soferita-jurnalista la volanul
noului Chevrolet Spark. Inscrierile se pot face la fata locului, intre orele 11.00-13.00, se
recomanda preinscriere la adresa hello@autosportclub.ro, organizatorii va stau la
dispozitie pe nr de tel. 0745-616812

Despre SPEED RACING
Clubul SPEED RACING este o structur? sportiv? cu personalitate juridic? de drept privat,
neguvernamental?, independent?, apolitic?, înfiin?at? în baza Legii 69/2000 – Legea
Educa?iei Fizice ?i a Sportului. Clubul promoveaz? sporturile cu motor ( auto ?i moto) la
nivel de performan??. Conducerea SPEED RACING a decis s? adopte strategia de club
profesionist care va sus?ine pilo?ii cei mai talenta?i în competi?iile na?ionale ?i
interna?ionale dar ?i promovarea tinerelor talente în lumea sportului automobilistic.
Activitatea clubului respect? statutele ?i regulamentele federa?iilor na?ionale ?i
interna?ionale de specialitate.
Confirmare pana la data: 5 martie 2011
Participare: Intrare libera
Maris Ramona - presedinte Club si Team Manager
ramonamaris@yahoo.com

SPEED RACING

Sponsori eveniment:

A-CAR
Romania

Program
Program:
Inscrieri: 11.00 – 12.00
Startul competitiei: 12.00
Festivitate de premiere: 16.00
Desfasurarea competitiei:
Traseul amenajat (conform scitei anexate) va fi parcurs contratimp.

Sunt prevazute o parcurgere de recunoastere si doua treceri cronometrate, luandu-se in
considerare timpul cel mai bun. Competitia poate include probe speciale incluse in
clasament sau utilizate pentru departajare.

Penalizari:
- Start furat: 10 sec
- Jalon doborat: 5 sec
- Neincadrare in spatiu: 10 sec
- Traseu gresit: 60 sec

Pe durata competitiei, centura de siguranta este obligatorie.
In autoturism este permisa prezenta numai a concurentului.
Obiectele din autoturism trebuie fixate si asigurate.

Dispozitii finale:
Comportamentul nesportiv sau indecent poate duce la excluderea din concurs.
Nu este permis consumul de alcool sau substante halucinogene.

Locul desfasurarii:
Satu MAre / Piata Libertatii, pe carosabilul si in parcarea din fata Catedralei
Romano-Catolice P-ta Libertatii

