
Condițiile de trecere a etapelor competițiilor EXTRIME-RALLY” 2019 

 

Startul:  

- Echipa începe competiția cu 2 persoane. Al 3-lea participant poate fi prezent la începutul și 
sfîrșitul fiecarei etape, pentru ajutor.  

- Echipele startează după unul și același cronometru, într-o singură fereastră de timp.  

- Echipament de start obligatoriu: hartă, numarul de concurs, vas cu apă, busolă. 

- Prima etapă. Orientarea:  

-  Parcurgerea punctelor de control (PC), poate avea loc arbitrar. În ordinea convenabilă 
echipei. 

- Se consideră PC parcurs doar în cazul prezenței ambilor participanți a echipei. 

- Ratarea (eșecul) unui PC = 4 punte de penalizare. 

- Ratarea tuturor PC din etapă = echipa nu s-a încadrat în timpul de control.  

A II-a etapă, Apa:    

- La începutul etapei, echipa (2 persone) singură asamblează caiacul.  

- Figura (poarta) – o atingere cu bortul = 1 punct.  

                           - parcurgerea în direcția incorectă = 2 puncte, o poartă 

                           - ratarea porțilot = 3 puncte, o poartă  

- Obstacolele naturale din apă, pot fi evitate de echipă pe uscat, cu caiacul  

- Prezență ambilor participanți la PC nu este obligatorie. 

- Ratarea (eșecul) PC = 4 puncte de penalizare.  

A III –a etapă, Stîncile:   

- Carabin fară ambreaj = 2 puncte de penalizare 

- Pierderea siguranței  = 4 puncte 

- Alunecarea primului participant = 4 puncte 

- Pierderea căștii = ratarea etapei 

- Echipamentul uitat = 2 puncte/unitate 

 

 



A IV-a etapă, Velo:  

- Parcurgerea punctelor de control (PC), poate avea loc arbitrar. În ordinea convenabilă 
echipei. 

- Se consideră PC parcurs doar în cazul prezenței ambilor participanți a echipei. 

- Ratarea (eșecul) unui PC = 4 punte de penalizare. 

- Ratarea tuturor PC din etapă = Echipa nu s-a încadrat în timpul de control.  

Final:  

- Timpul se înregistrează după sosirea ultimului participant al echipei. 

- Linia de final trebuie să fie trecută bligatoriu cu bicicleta. 

- Finisarea etapei înainte de timp are loc de sinestatator. Anunțul se face de asistentul de 
echipă.     

 

 

 

1 punct = 10 minute  

Daca echipa nu se încadrează în timpul de control a etapei sau nu trece toate PC a etapei, 

ea poate fi eliminată din competiție sau să continuie înafara concursului. În cazul unor 

situații neprevăzute sau “aglomerări” de-a lungul etapei, timpul este oprit pentru fiecare 

echipă aparte.  
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