“Tess Women Rally” 2015
Concurs auto de îndemânare rezervat doamnelor și domnişoarelor.
Organizator : Tess şi Auto Blic Braşov.
Data : duminică, 8 martie 2015.
Locul desfăşurării : Tess Braşov - Ghimbav DN1 km 175+250 Jud. Braşov
Înscrieri :
 în perioada 01.03.2015 – 07.03.2015 prin email: office@autorally.ro;
 în ziua concursului, duminică, 8.03.2015, în intervalul orar 9:0011:00, la secretariatul competitiei, aflat în incinta Tess Braşov - Ghimbav DN1
km 175+250, Jud. Braşov.
Validarea înscrierilor: 8.03.2015, în intervalul orar 11:00 – 11:30, secretariatul
competiției, Tess Braşov - Ghimbav DN1 km 175+250, Jud. Braşov.
Taxa de înscriere: fără.
Sedinţă tehnică : 8.03.2015, ora 12.00, Tess Braşov - Ghimbav DN1 km
175+250, Jud. Braşov.
Desfăşurare : concursul se va desfăşura începând cu ora 12:30, în două
manşe, ambele cronometrate. Rezultatul obţinut într-o manşă conţine timpul
efectiv (exprimat în minute, secunde şi zecimi de secundă) de parcurgere a
traseului, la care se adaugă eventualele penalizări pentru greşelile de parcurs*.
Timpul final se obţine prin adunarea timpilor celor două manşe, timpul cel mai
mic având câștig de cauză.
*Penalizari pentru greşeli de parcurs :
- jalon atins
: 5 secunde;
- jalon doborât
: 10 secunde;
- traseu greşit
: 10 secunde;
- traseu incomplet
: se acordă un rezultat forfetar, stabilit la 5 minute.
Automobile admise
Concurentele pot folosi în concurs autoturisme de serie, fără modificări
specifice întrecerilor de îndemânare auto.
Autoturismele înscrise în concurs vor fi împărţite în patru grupe funcţie de
gabarit (se ia în considerare lungimea maşinii, conform certificatului de
înmatriculare), după cum urmează:
Grupa A : până la 3500 mm;
Grupa B : între 3501 şi 3750 mm;
Grupa C : între 3751 şi 4250 mm;
Grupa D : peste 4250 mm.
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Ordinea de start : după ordinea numerelor de concurs.
Start prima concurentă : 08.03.2015 ora 12:30.
Condiţii de participare :
Participantele vor prezenta la secretariat următoarele documente :
- act de identitate + permis de conducere;
- cererea de înscriere;
- certificat de înmatriculare + RCA.
În cazul în care automobilul nu este înregistrat pe numele participantei,
aceasta va completa declaraţia de răspundere privind folosirea automobilului.
De asemenea participantele vor semna o declaraţie de renunţare la pretenţii.
Festivitate de premiere : duminică, 8.03.2015, la 15 minute după teminarea
concursului.
Interdicţii şi recomandări :
 se recomandă ca participanta să fie singură în automobil, iar dacă va
fi însoţită, persoana din dreapta trebuie să fie de sex feminin;
 este obligatorie purtarea centurilor de siguranţă.
Premii :
 Se vor premia locurile I, II, III ale fiecărei grupe de concurs cu cadouri
din partea partenerilor susţinători.
 Premiu Special „TESS” al concursului va fi acordat de un juriu
alcătuit din piloţii CNR. Acest premiu va fi oferit unei câştigătoare de grupă,
criteriul de jurizare fiind tehnica de pilotaj.

Tess Braşov
Auto Blic Braşov
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