CORB ADVENTURE DAYS
1 – 4 octombrie 2020
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Caracteristicile competiției
Suprafata de desfășurare:
- drumuri forestiere categoriile Hobby si Promo, dar si pentru clasa Standard A, B;
- drumuri forestiere si zone necirculate clasele: Challenge, Open, Open SSV si Extrem
Distanțe
Distanța totală a probelor speciale:
-

clasa Hobby/Promo – 180 km. Chiar daca nu sunt clase recunoscute in Regulamentul Comisiei Nationale
de Off Road 2020, ele vor avea trasee aparte, dar vor lua startul din aceeasi locatie cu echipajele inscrise
in Campionatul National de Off Road 2020.

-

clasa Standard A, B - 160 km;

-

clasa Challenge – 170 km

-

clasa Open/ Open SSV – 130 km;

-

clasa Extrem – 100 km

Numă r total de probe speciale: 2 (trophy)
Organizare
Organizatorul Concursului este Asociatia Club Off Road Bucuresti (CORB 44), cu adresa in Bucuresti,
str. Silvia nr.41, CIS B/A2/00030/2010, CIF 24456641
Concursul se deruleaza sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv si a Comisiei Nationale de
Off Road.
Denumirea oficiala a Concursului este "CORB ADVENTURE DAYS 2020". Aceasta denumire se va
regasi pe toate materialele de promovare ale Concursului.
În vederea organizării în condiţii maxime de securitate s-a elaborat prezentul plan de securitate, care este
valabil pe toată perioada desfăşurării competiţiei.
Este obligatorie respectarea lui de către organizatori, concurenţi (pilot-copilot), însoţitorii acestora,
arbitri de trasee, echipaje tehnice de intervenţie.

Licenta de Organizator: nr.

14 /2020. emisă de Federația Româ nă de Automobilism Sportiv
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Informatii utile despre desfasurarea evenimentului
Luni 28.09.2020
Incepand cu ora 10:30, in hotel Valahia se va desfasura conferinta de presa
Joi 01.10.2019
I^ncepand cu ora 16:00 si pana la orele 23:00, ı̂n comuna Sotanga, la locatia de Start/Sosire din
zona depozitelor de cenusa (N 44 58' 35" E 25 23' 03") se va gasi secretariatul competitiei. In
aceeasi locatie sa va afla Parcul tehnic si locul unde se vor efectua verificarile tehnice ale masinilor,.
Vineri 02.10.2020
Startul va fi in comun, pentru fiecare clasa in parte, si se va da din parcul tehnic, aflat pe raza
comunei Sotanga.
Prima zi de competiție va fi alcă tuită din trasee prestabilite, diferențiate pe clase de
participare, precum ș i pe grade de dificultate.
Primii concurenți ai claselor ce puncteaza in Campionat, vor lua startul ı̂n prima zi de concurs
la ora 10:00.
Finish-ul este planificat pentru ora 18.00. Astfel 8 ore, este setat ca timp maxim de parcurgere
a traseelor fă ră depunctare.
Sambata 03.10.2020
Start tehnic se va da din aceeasi locatie, Parcul tehnic, aflata pe raza comunei Sotanga. Primii
concurenti vor lua startul la orele 10:00.
Finish-ul este planificat pentru ora 18.00. Astfel 8 ore, este setat ca timp maxim de parcurgere
a traseelor fă ră depunctare.
Duminica 04.10.2020
La ora 10:00 pe podiumul din zona de Start/Sosire vor fi premiate primele 3 echipaje la toate
clase.
Eventualele modificari ale programului de desfasurare vor fi anuntate pe site www.corb44.ro
sau pe pagina de Facebook, CORB44.

COMITETUL DE ORGANIZARE AL EVENIMENTULUI
Echipa de organizare are urmatorii membri:
1. Silviu Bulugioiu – director de concurs si de traseu extrem - 0740080008
2. Anton Bisceanu – director traseu open si relatii cu sportivii- 0765434483
3. Florin Saris – director traseu standard - 0763512062
4. Catalin Milea – director traseu hobby i responsabi de securitate - 0722516424
5. Roxana Bulugioiu – responsabil cu partenerii si mass-media – 0722386599
6. Greta Cernea – secretariat competitie – 0762720870
7. Cristi Diaconu – responsabil comunicatii - 0745980230
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Program
ZIUA 1 , Joi, 1 octombrie
16,00 - 23,00 ı̂nscrierea concurentilor, verificarea tehnica a masinilor
ZIUA 2 , Vineri, 2 octombrie
09,00 Briefing
10,00 START Tehnic
18,00 FINISH (timp maxim 8 ore)
ZIUA 3 , Sambata, 3 octombrie
09,00 Briefing
10,00 START Tehnic
18,00 FINISH (timp maxim 8 ore)
ZIUA 4, Duminica 4 octombrie
10.00 Festivitatea de premiere
14,00 – plecarea participantilor
ÎNAINTEA CONCURSULUI
Luni, 28.09.2020
Conferinta de Presa
Publicarea regulamentului particular
Publicarea formularului de ı̂nscriere
Joi, 1.10.2019
I^nchiderea ı̂nscrierilor

10:30
20:00
20:00

Hotel Valahia
Website
Website

23:00

Program Comandament
Program Parc de Service
Verificari tehnice
Publicare listă de start pentru prima zi

08:00-23:00
10:00-23:00
16:00-22:00
23:00

Website/Secreta
riat
Secretariat
Parc Service
Parc Service
Secretariat/ Grup
comunicare

PE TIMPUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Vineri, 01.10.2020
Program Comandament
Start ziua ı̂ntâ i – prima maș ină
Sosire ziua ı̂ntâ i – prima maș ină
Publicarea rezultatelor provizorii Ziua 1
Sambata, 02.10.2020
Program Comandament
Start ziua ı̂ntâ i – prima maș ină
Sosire ziua ı̂ntâ i – prima maș ină
Publicarea rezultatelor provizorii Ziua 2
Duminica, 03.11.2019
Ceremonia de premiere la podium
Plecare participanti

08:00-22:00
10:00
18:00
00:00

Parc Tehnic
Parc Tehnic
Parc Tehnic
Secr./Gr. Com.

08:00 – 22:00
08:00-23:00
10:00
18:00
00:00

Parc Tehnic
Hotel
Valahia
Parc Tehnic
Parc Tehnic
Secretariat
Secr./Gr.
Com.

10:00

Podium zona
Start/Sosire

14:00
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5. Secretariat/comandament
Organizatorul Concursului este Asociatia Sportiv Club Off Road Bucuresti (CORB 44), cu adresa
in Bucuresti, str. Silvia nr. 41, CIS B/A2/00030/2010, CIF 27765811.
Concursul se deruleaza sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv si a Comisiei
Nationale de Off Road.
Denumirea oficiala a Concursului este "CORB ADVENTURE DAYS 2020". Aceasta denumire se va
regasi pe toate materialele de promovare ale Concursului.
Concursul se desfasoara in perioada 1 octombrie – 4 octombrie 2020. Va fi structurat pe
urmatoarelectegorii/ clase: Hobby, Promo, Standard (A, B), Challenge, Open, Open/SSV si Extrem
in doua zile de traseu.
Concursul va avea cartierul general la locatia Parcului tehnic din zona comunei Sotanga,
respectiv, secretariatul, biroul de presa, locatia panourilor de informare.
Cazarea concurentilor nu este asigurata de organizator si se face pe cont propriu la hotelurile din
Targoviste (Nova si Valahia) sau la zona de campare de langa Parcul Tehnic.
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6. Numere de telefon si adrese utile pentru serviciile care asigura securitatea competiției

112 poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil pentru alertarea
poliției, pompierilor, ambulanței în cazul unei situații de urgență.

Director de Concurs si traseu extrem--Silviu Bulugioiu -0740080008
Anton Bisceanu- director traseu open/ssv - 0765434483
Florin Saris– director traseu standard - 0763512062
Catalin Milea – director traseu Hobby si resp.securitte- 0731842690
Scopul planului de securitate
Una dintre cele mai mari provocă ri ale sporturilor cu motor este de a asigura siguranța
spectatorilor. Din pă cate majoritatea spectatorilor nu ı̂nțeleg pe deplin potențialele riscuri. Ca o
consecință a acestui fapt, ei stau de multe ori ı̂n locuri periculoase.
Scopul planului de securitate este stabilirea unui set de masuri care trebuie sa:
- Asigure pozitionarea spectatorilor, reprezentantilor media si a oficialilor in locuri sigure, chiar
ș i ı̂n situația ı̂n care maș inile de concurs scapă de sub control.
- Permita interventia cat mai rapida in caz de accident.
- Ofere persoanelor implicate in securitatea cursei toate informatiile necesare pentru a lua decizia
cea mai potrivita in cazul aparitiei unui incident sau accident.
- A asigura respectrea prevederilor privind prevenirea si combaterea efectelor COVID 19
Atributiile persoanelor implicate in securitatea concursului
Organizatorul:
- Asigura cooperarea cu autoritatile locale: Primă rii, Consilii Locale ș i Județene, Poliția, Pompierii,
Jandarmii ș i Instituțile Medicale.
- Informeaza oficialii, conducerea cursei si toate institutiile implicate despre toate masurile
propuse si implementate
Directorul de concurs și șeful de securitate
- Acestia sunt responsabili pentru desfă ș urarea evenimentului ı̂n condiții de siguranță ș i ı̂mpreună
cu staff-ul vor trebui să ia toate mă surile ș i decizile necesare pentru punerea ı̂n aplicare a acestui
plan.
- Sunt responsabili pentru informarea observatorului FRAS de toate mă surile luate de urgență ș i ı̂n
cooperare cu Ș eful Securită ții competiției să dispună de toate informațile necesare cu privire la
situațile apă rute.
- Participă la elaborarea planului de securitate.
- Numeș te directorii de traseu pentru fiecare clasă ı̂n parte.
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- I^naintea startului se asigură că toți cei implicați ı̂n planul de securitate au câ te o copie a planului
respectiv ș i au ı̂nțeles funcționalitatea acestuia.
- I^naintea startului fiecă rei probe verifică poziționarea corectă a vehiculelor de intervenție ș i a
personalului respectiv.
Echipajul Ambulanță/SMURD
- Este responsabil pentru alegerea doctorilor ș i echipelor de paramedici care vor lua parte la
eveniment.
- I^n ziua evenimentului se asigură că toate maș inile specifice intervenției medicale se află ı̂n
locațile corecte.
- Este ı̂n permanentă legă tură cu Directorul de Concurs si coordoneaza impreuna cu acestia toate
masurile care trebuiesc luate in caz de accident sau incident.
- Va inspecta spitalele ș i centrele medicale solicitand personalului acestora sa fie in stare de alerta
in timpul desfasurarii evenimentului.
DISPOZITIVUL DE SECURITATE AMPLASAT PE FIECARE S
1. La startul probei:
- Un post control orar: 2 persoane.
- Un post start cronometrat: 2 persoane, inclusiv DIRECTORUL DE TRASEU RESPONSABIL
PENTRU CLASA RESPECTIVĂ care are urmatoarele atributii:
- Este datoria lui aibă toate informațile despre CLASA pentru care este desemnat.
- Va trebui să ı̂ntocmească o listă cu privire la necesită țile clasei respective ı̂n concordanță cu
regulamentul specific, solicitâ nd organizatorului toate cele necesare.
- Va coopera cu directorul de concurs in cazul ı̂n care va fi nevoie de aplicarea planului de
securitate.
- Este responsabil pentru legă tura cu oficialii ı̂n vederea marcă rii spațiului pentru spectatori a
punctelor de acces interzise.
- Are cunoș tințe exacte despre poziționarea observatorilor pe trasee
-

2. La finalul probei
Un post sosire: 2 persoane - statie radio pe frecventa cu directorul de concurs, extinctor
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7. Dispozitivele implicate in securizarea competiției
SECURITATE EXTERIOARĂ
Se referă la siguranţa persoanelor din afara traseelor competiţionale, a protecţiei împotriva
încălcării proprietăţilor private, precum şi la crearea unei imagini positive de promovare a acestui sport.
Comisia tehnică de organizare a avut în vedere obţinerea avizelor necesare organizării competiţiei, avize
care se solicită de la Primăria municipiului Targoviste, Direcţia Silvică Dambovita, Inspectoratul de poliţie
judeţean Dambovitaa, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, Ambulanta Damboviita si SMURD
Dambovita, Inspectoratul de Jandarmi judeţean Dambovita. Toate aceste instituţii au fost înştiinţate despre
traseele cadru ale competiţiei, despre caracterul sportiv al acesteia.
Organizatorii au parcurs integral traseele competiţionale cu autovehicule care corespund claselor
respective, în acest fel garantând respectarea normelor impuse prin Regulamentul particular al competitiei.
Cu sprijinul organelor de poliţie din teritoriu, locuitorii localitatăţilor cuprinse în traseu vor fi
anunţaţi despre concurs şi despre faptul că participanţii urmează să tranziteze localităţile respective (unde
este cazul)..
Totodată, fiecare zi de concurs va fi asigurat la finalul zilei de un echipaj care va veghea la
eventualii participanţi care au întâmpinat greutăţi pe parcursul probelor. Echipajul de încheiere nu va avea
voie să părăsească traseul până când ultima maşină va sosi la punctul de sosire. În cazul unui abandon,
echipajul de încheiere va anunţa comisia tehnică de organizare despre locaţia abandonului, cauzele
producerii acestuia şi va asigura condiţiile minime de securitate pentru echipa care a abandonat.
În probele speciale, organizatorul va marca toate traseele cu benzi de delimitare, pentru a se evita
accesul publicului în traseul competiţional.
În probele Speciale, pe langă arbitri, va exista personal din partea clubului organizator care va avea
rolul de păstrare a ordinii şi disiplinei în arealul respectiv. Totodată, în zona de desfăşurare vor fi
prezente echipaj de pompieri, precum şi ambulanţa SMURD.
SECURITATE INTERIOARĂ
Se referă la caracteristicile propriu-zise ale traseelor, nivele de dificultate, acordare prim ajutor, securitatea
echipelor participante şi a masinilor acestora, securitatea arbitrilor.
Organizorii etapei vor asigura pentru concurenţi condiţiile de securitate necesare desfăşurării competiţiei.
În acest scop se va desfăşura înaintea startului competiţiei o şedinţă cu toţi participanţii înscrişi, în cadrul
căreia se vor expune toate caracterisiticile şi particularităţilor concursului/traseului. De asemenea
organizatorul va asigura următoarele feluri de asistenţă pe parcursul competiţiei:
- asistenţă medicală obligatorie – prin echipaj SMURD;
-

asistenţă organizatorică pe parcursul desfăşurării competiţiei, pentru toate echipajele
participante. Asistenţă organizatorică se va asigura numai la solicitarea expresă a concurenţilor,
aceasta putând avea (în conformitate cu regulamentul de organizare/sportiv) efectul penalizării
sau eliminării echipajelor care o solicită;

-

organizatorii nu acordă asistenţă tehnică/logistică pentru automobilele înscrise, pe parcursul
desfăşurării competiţiei;

-

organizatorii au stabilit traseele competiţionale astfel încât dacă un concurrent doreşte să
abandoneze, să stie cum se poate deplasa spre zona de secretariat;

-

totodată, organizatorii, prin arbitrii amplasaţi în diverse puncte de control cât şi prin
comunicaţia radio care acoperă arealul traseelor, vor controla şi supraveghea parcurgerea
traseelor de către concurenţi; în acest fel organizatorii vor putea lua deciziile necesare în mod
rapid şi obiectiv în orice situaţie de urgenţă care ar putea apare.
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Important !
Oficialii de pe masinile de recuperare/ajutorare aflate pe trasee, vor lua toate masurile ca in cazul in
care pe traseu se afla spectatori in zonele marcate cu rosu, sa-si foloseasca toata autoritatea pentru a
muta spectatorii din acel loc.
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CONTROLUL SI VERIFICAREA IMPLEMENTARII PLANULUI DE SECURITATE
Verificarea comunicaților radio ș i a dispozitivului de intervenție
de că tre directorul de concurs
- Verifică amplasarea corectă a posturilor de observare.
- Verifică personal legă turile radio ı̂ntre Start-Stop, Director
clasă
- Comunică directorului de clasă primele informații
- Verifică ș i remediază problemele de comunicații
- Verifică dispozitivul de securitate, arbitrii ș i observatorii
- Verifcă amplasarea corectă a posturilor de arbitraj ș i
dotarea acestora

H+1h

A. Parc Tehnic
Perioada de functionare a parcului TEHNIC:
Joi ora 12.00 – Duminică ora 10.00
11. Normele de securitate sint cele de mai jos:
I.

NORME DE SECURITATE OPEN/SSV si EXTREM

Pentru securitatea echipei/echipajelor sunt obligatorii urmatoarele dotari:
a) Roll Cage din teava metalica de minim 38 mm diametru si 3 mm grosimea sectiunii
b) Acoperis de tabla sau fibra de sticla, cu grosime de 3 mm, pentru autovehiculele deschise sau cu
soft
c) Deschideri/spatii in portiere care sa permita parasirea autovehicolului in 10 sec, in caz de necesitate
fara a deschide portierele
d) Centuri de siguranta tip HAM pentru competitii automobilistice, cu trei sau patru puncte de fixare,
pentru pilot si copilot
e) Cric, triunghi reflectorizant,casti de protectie omologate, stingator, intrerupator general
f) prelate sau material impermeabil de dimensiuni 6x3m, manusi de protectie, sufa pentru protejarea
copacilor.
g) Statie radio emisie receptive in banda CB, terratrip/aparat de masurat distantele/aparat GPS –
garmin sau compatibil/telefon mobil
h) Troliu fata functional , anvelope minim MT
i) Trusa de prim ajutor;
j) Hrana si apa pentru 12 ore;
Lipsa acestor dotari sau indeplinirea conditilor de securitate duce la aplicarera de sanctiuni pana la
eliminarea din competitie.
Toate obiectele detasabile din interiorul masinii trebuie sa fie foarte bine fixate pentru a se evita
accidentarile.
Transportul combustibilului în masina este interzis (este permis numai in exteriorul habitaclului) în
limita a 40 litri numai în recipienti metalici omologati, etansi si foarte bine fixati.
Lipsa acestor dotari sau indeplinirea defectuoasa a conditilor de securitate duce la aplicarea de
sanctiuni pana la eliminarea din competitie.
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Recomandari:
Sufe de asigurare de min 25 m (sau mijloace mecanice de asigurare la coborari accentuate), Topor,
Mijloace de iluminare si semnalizare pt cazul in care nu functioneaza instalatia electrica.
Concurentilor le revine obligatia de a semnala organizatorilor, inaintea startului, imposibilitatea de a
accesa canalul de comunicare specificat de organizator.
Concurentilor le revine obligatia pentru corecta alimentare si fixare a dispozitivelor tip baliza de
pozitionare, primite inaintea startului din prima zi de concurs.
II.

NORME DE SECURITATE STANDARD/CHALLENGE
a) deschideri/spatii in portiere care sa permita parasirea autovehicolului in 10 sec, in caz de

necesitate, fara a deschide portierele
b) cric, triunghi reflectorizant,casti de protectie,stingator

c) prelate sau material impermeabil de dimensiuni 6x3m, manusi de protectie, sufa pentru protejarea
copacilor;
d) autovehiculul sa fie inmatriculat;
e) bordul masinii sa indice kilometrajul corect;
f) trusa de prim ajutor;
g) echipament de comunicare statie emisie receptive in canal CB/ telefoane mobile;.
h) hrana si apa pentru 12 ore;
i) troliu
Lipsa acestor dotari sau indeplinirea conditilor de securitate duce la aplicarea de sanctiuni in conformitate
regulamentul de concurs. Viteza concurentilor este limitata pe anumite portiuni de traseu marcate pe
roadbook in vederea evitarii accidentelor, se monitorizează si va fi verificată la sfîrșitul zilei de concurs
prin trimiterea trackurilor de confirmare catre arbitrii.

Recomandari:
a)Roll Cage din teava metalica de minim 38 mm diametru si 3 mm grosimea sectiunii;
b)centuri de siguranta tip HAM pentru competitii automobilistice, cu trei sau patru puncte de fixare,
pentru pilot si copilot;
Pe fiecare masina vor fi scrise la loc vizibil numele ( cu caractere de 30/30 mm), prenumele
si grupa sanguina pentru fiecare membru al echipajului.
Instruirea echipajelor se va face in cadrul briefingului de dinaintea startului de catre directorii
responsabili pe clase, care vor face precizarile necesare legate de limitarile obligatorii de viteza pe trasee,
portiunile periculoase care necesita o abordare precauta, precum si alte observatii specifice si de interes.
Concurenţilor li se va sublinia în permanenţă că etapa CORB Adventure Days, are un scop exclusiv
sportiv care se bazează pe FAIR PLAY şi TEAM SPIRIT.
Participanţii înscrişi la competiţie, odată cu înscrierea oficială în concurs, vor semna de luarea la
cunoştinţă şi respectarea normelor de securitate ale competiţiei, ce cad în sarcina lor.
Persoanele desemnate pentru buna organizare a competiţiei vor semna de luarea la cunoştinţă şi
respectarea prezentului PLAN DE SECURITATE.
Chiar daca organizatorul competiţiei va crea condiţiile de securitate necesare de desfăşurare,
concurenţii vor trebui să respecte cu stricteţe regulamentul de organizare a acestei competiţii. Prin
înscrierea la concurs concurenţii sunt direct responsabili de abilităţile şi experienţa lor de a concura
într-o competiţie automobilistică de tip OFF-ROAD.
Totodată concurenţii sunt direct răspunzători de viaţa lor şi a navigatorilor si/sau a însoţitorilor, de
nivelul de risc asumat în timpul concursului, de intenţiile şi acţiunile desfăşurate de aceştia în scopul
terminării concursului în condiţii de securitate şi sănătate deplină, atât proprie cât şi a terţelor
persoane participante sau spectatori.
Prin elaborarea, asumarea, urmărirea şi respectarea prezentului PLAN, organizatorul aduce tuturor
celor implicaţi în competiţie garanţia realizării unei bune organizări pentru siguranţa şi viaţa

Pagina.12

participanţilor, securitatea proprietăţilor private ale persoanelor fizice şi juridice, şi nu în ultimul rând
pentru promovarea sportului automobilistic OFFROAD.

A.S. CLUB OFF ROAD BUCURESTI (CORB 44)
Silviu Bulugioiu
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