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1 – INTRODUCERE 
 

Vă așteptăm cu brațele deschise la Odorheiu Secuiesc, pentru Raliul Perla Harghitei, întrecere 

automobilistică ce reprezintă a cincea etapă a sezonului competițional în Campionatul Național de 

Raliuri 2017. Echipa organizatorică a clubului sportiv Maxx Racing a făcut tot ce îi stă in putință pentru 

a vă face șederea la Odorheiu Secuiesc cât mai plăcută. 

 

Acest Rally Ghid are menirea de a oferi informații utile tuturor celor implicați în acest raliu, fie ei 

concurenți, oficiali, jurnaliști sau spectatori. În cazul în care doriți să aflați informații suplimentare, nu 

ezitați sa deschideți website-ul oficial www.raliulharghitei.ro, care va fi actualizat în permanență cu 

informații de actualitate, sau să intrați în legătura cu echipa organizatorică, prin e-mail, telefon sau la 

Secretariatul Raliului. 

 

Vă dorim mult succes în efectuarea pregătirilor pentru Raliul Perla Harghitei.  

 

Vă așteptăm la Odorheiu Secuiesc! 
 

2 – ORGANIZATOR 

 

CS Maxx Racing 

  Str. Kos Karoly nr.1/A, Odorheiu Secuiesc 

 Tel: 0744 221 011  

  E-mail: office@raliulharghitei.ro 

   

  Persoane de contact :  

  Csaba FERENCZ: 0744 221 011 

  Bela STOICA: 0745 039 736  

 

 Website : www.raliulharghitei.ro 

  Site-uri utile : www.fia.com, www.fras.ro, www.autorally.ro 

 

Director Sportiv:             Laurențiu OROS (BV)   0744 263 728 

  Director Organizatoric:          Bela STOICA (BV)   0745 039 736 

  Secretar Șef:                          Remus STRIAN (BV)   0722 951 092 

  Ofiţer de presă:                       Adrian DRĂGAN (B)   0722 642 224 

 Relaţii cu Sportivii:  Csaba FERENCZ (HR)  0744 221 011  
 
 

Date Tehnice: 

Distanța totală a probelor speciale: 121,95 km (CNR, CNRI) și 81,02 km (CNR2) 

  Distanța totală a raliului: 417,45 km (CNR, CNRI) și 275,39 km (CNR2)  

http://www.fras.ro/
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 Suprafața de desfășurare:  

    Asfalt: 100% 

  Parc Service:   

   Odorheiu Secuiesc - str.Rakoczi Ferencz și str.Kossuth Lajos. 

             Parc Platforme: Strada Iancu de Hunedoara (vezi Regulament Particular)  

 Alimentare: 

  Parc Service: str Kossuth Lajos; 

              Îndepărtată: Str. Ciumani, Joseni (Vezi Regulament Particular)      
  
 

3 – COMANDAMENT 

 

Comandament:  

  Odorheiu Secuiesc  - Hotel Târnava, Piața Primăriei nr.16. 

Centru de comandă (Director Sportiv, Supraveghere GPS): 

Odorheiu Secuiesc  - Hotel Târnava, Piața Primăriei nr.16. 

 

PROGRAM COMANDAMENT: 

Miercuri, 12 Iulie 2017: 15:30 – 21:00 

Joi, 13 Iulie 2017: 08:30 – 20:00 

Vineri, 14 Iulie 2017: 07:30 – 22:30 

Sâmbătă,15 Iulie 2017: 08:30 – 21:00 
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4 – PROGRAM 
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5 - INSCRIERI 
 
 

Înscrierile sunt acceptate până Vineri, 7 Iulie 2017, ora 20:00, sau până cel târziu Miercuri, 12 Iulie 2017, 

ora 20:00, cu plata taxei de înscriere majorată cu 20%. Formularele de înscriere trebuie completate integral, 

inclusiv datele de facturare și trimise către organizator, înainte de efectuarea plății prin transfer bancar. 

Numai după ce organizatorul a emis și trimis factura, se va efectua transferul bancar, cu menționarea 

numărului și a seriei de factură, împreună cu numele complet și numărul de licență al pilotului. La 

verificările administrative concurenții vor verifica datele din cererile inițiale, efectuând modificări dacă 

este cazul și vor prezenta următoarele documente: 

- Dovada achitării taxei de înscriere, în cazul celor care au plătit taxa majorată; 

- Licență pilot / navigator valabilă pe anul 2017; 

- Permisul de conducere pilot și copilot, sau dovada înlocuitoare valabilă. (Sunt exceptați concurenții 

sub 18 ani); 

- Documentele mașinii de concurs: talon, RCA; 

- Declarație pe propria răspundere/contract de închiriere, dacă mașina de concurs nu este proprietate 

personală; 

- Formularul de înscriere va fi obligatoriu semnat de către pilot și copilot. 

 

Membrii echipajului vor prezenta toate documentele mentionate mai sus doar daca sunt la prima participare 

din CNR, CNRI, CNR2 2017. Restul echipajelor vor prezenta doar permisele de conducere (pilot și 

navigator) și polița RCA. 

 

Numărul maxim de înscriși este de 80 de echipaje. În cazul unui număr mai mare de cereri, organizatorul 

își rezervă dreptul de a refuza înscrierea echipajelor, făcând diferențierea pe criterii de palmares sportiv. 
 
Cuantum CNR: 

  Echipaj: 

 • Clasele 2 - 8, 11 – 300 euro. 

 • Clasele 9, 10, 12 și CUPĂ monomarcă – 200 euro. 

 • Juniori peste 18 ani – 200 euro. 

 • Juniori sub 18 de ani – gratuit. 

 • Shakedown – 50 euro.   

 

 Echipă: 

  • Echipa formată din 3 echipaje - 100 euro; 

  • Echipa formată din 4 echipaje – 150 euro; 

  • Echipa formată din 5 echipaje – 200 euro. 

   

Cuantum CNRI: 

  • Echipaj - 300 euro 

  • Shakedown – 50 euro.  
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Cuantum CNR2: 

  Echipaj : 

 • Automobil Grupa B (4RM) – € 200. 

 • Automobil Grupa A (2RM), I – € 130. 

 • Shakedown – € 30 

 • Echipă: € 50  

  

 Notă: Toate sumele vor fi plătite în lei, la cursul BNR din ziua plăţii. 

 

6  – PARC SERVICE 

 

Locație: Odorheiu Secuiesc - str.Rakoczi Ferencz și str.Kossuth Lajos.  

(GPS: N 46° 18.180’N, 25° 17.598’E) 

Parc Platforme: Strada Iancu de Hunedoara (vezi Regulament Particular) 

 

Parcul Service va fi deschis începând de Joi, 13 Iulie 2017, ora 13:00. Echipele de service au obligația de a 

părăsi Parcul Service până la finalul zilei de Sâmbătă, 15 Iulie (miezul nopții), lăsând suprafața 

carosabilului în condiții bune. 

 

În cererea de înscriere, echipajele care doresc să împartă o echipă de service cu alți concurenți, au 

obligația de a specifica acest lucru, o pagină dedicată fiind inclusă în formular. În funcție de aceste 

specificații și de solicitările de spațiu suplimentar, se va face așezarea echipelor în parcul service, unde 

ordinea este dată de numărul de licență și de clasamentul pe echipe. 
 

 

Regulile în Parcul service  
Curățenia și siguranța standului dumneavoastră: 

Fiecare concurent este responsabil pentru comportamentul membrilor echipei sale. În parcul de service, toti 

concurentii trebuie sa respecte următoarele:  

• în parcul de service este interzisa fixarea corturilor în cuie sau prin orice mijloc care ar putea 

deteriora suprafata carosabilului, amenda pentru deterioarare suprafetei parcarii este de 200 euro; 

• fiecare masina de service trebuie sa aiba în dotare un stingator de incendii de tipul A, B, C cu o 

capacitate de minim 5 kg, care a fost verificat în ultimii 2 ani; 

• sub fiecare masina de concurs trebuie amplasata o folie impermeabila si rezistenta la hidrocarburi, 

pe o suprafata egala cu cea a masinii (minim 3 x 5 m), amenda pentru lipsa stingatorului sau a foliei 

de sub masina de concurs este de 200 euro; 

• aruncarea deseurilor se face numai în saci pentru gunoi si în containerul existent în parcul de 

service, amenda pentru depozitarea în alte conditii a gunoiului este de 200 euro; 

• golirea uleiului, apei si spălarea mașinii de concurs sunt interzise în parcul de service, amenda 

pentru pentru golirea uleiului si spălarea mașinii de concurs este de 200 euro. 
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7 – COMBUSTIBIL/PNEURI 

Toate echipajele participante la Raliul Perla Harghitei vor folosi obligatoriu combustibil comercializat în 

stațiile de carburant de pe teritoriul României. Alimentarea cu carburant se va face exclusiv în Zonele de 

Alimentare (ZA) special amenajate, amplasate la ieșirea din Service-ul Principal și Alimentare Îndepartată 

(Strada Ciumani, Localitatea Joseni, vezi Regulament Particular). 

Pneurile folosite trebuie să fie în concordanță cu Regulamentul Campionatului Național de Raliuri Dunlop 

2017. 

 
 

8 – CAZARE 
 

Hotel Târnava Pensiunea Millenium

Str .Piața Primariei 16 Str. Beclean nr.147 

Tel: 0727 747 979 

 

Hotel Septimia Spa&Wellness 

Str. Sântimbru nr.18-20 

Tel: 0266 217 770 

 

Hotel-Restaurant Gondűző 

Str. Sântimbru nr.18-20 

Tel. 0744 549 781 

 

Pensiunea Petőfi 

Str. Petőfi Sándor nr.2 

Tel. 0266 212 262 

 

Pensiunea Boróka 

str. Beclean nr.113 

Tel. 0266 216 054 

 

Tel. 0266 215 604 

 

Pensiunea Romantika 

Str. Beclean nr.194  

Tel. 0266 218 262 

 

Pensiunea Lilla 

Str. Tompa László nr.23 

Tel. 0266 212 531 

 

Villa Vitae Wellness&Spa 

Str. Bisericii nr.15 

Tel. 0266 214 048 

 

Bungalouri Horizont 

Str. Szeles János nr.10 

Tel. 0740 354 012 
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9 – RECUNOASTERI 

 

 

Fiecare echipaj are dreptul la un maximum de două treceri pe fiecare probă specială inclusă în 

itinerar. 

Limitarea de viteză la recunoașterea probelor speciale este impusă de Codul Rutier şi de 

restricţile semnalizate prin însemne rutiere. Limita de viteză precum și numărul de treceri pe 

probele speciale sunt monitorizate de către organizator printr-un sistem GPS.  

Nerespectarea numărului de treceri pe probele speciale se sancționează după cum urmează: 

- prima abatere – amendă € 100; 

- a doua abatere – amendă € 200. 

Viteza excesivă în timpul recunoașterilor va atrage o amenda aplicată de Directorul Sportiv 

după cum urmează: 
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- pentru depășirea vitezei cuprinsă între 10 și 20 de km/oră amendă 25 euro. În acest 

caz depășirea vitezei trebuie să fie pe o durată mai mare de 10 secunde; 

- pentru depășirea vitezei cu peste 20 de km/oră, amendă 50 euro; 

- pentru depășirea vitezei cu peste 50 km /oră, amendă 100 euro; 

- alte sancțiuni pot fi aplicate de către directorul sportiv. 

 

10 – VERIFICĂRI TEHNICE 
 
Locație: Parc Service   
Program: Joi, 13 Iulie 2017, interval 16:00 – 19:00. 

 

Organizatorul va efectua o programare detaliată pentru verificarea tehnică inițială.  

Nerespectarea acestei programări se va sancționa astfel: 

- cu până la 15 minute , amendă €  50; 

- între 15 și 30 minute, amendă € 75; 

- între 30 minute și o oră , amendă € 150; 

- peste o oră, amendă  € 200 și / sau altă penalizare la discreția Directorului Sportiv. 
 

11 – SHAKEDOWN 
 

Program:  Vineri, 14 Iulie 2017, orele 08:00-13:00 

 

Locatie / date tehnice 

  DC33, Odorheiu Secuiesc – Forțeni - 2,79 km 

 

Fiecare pilot participant are dreptul la minimum 4 treceri. 

 

Echipajele pot invita alte persoane pentru a participa la sesiunea de teste, ocupând  locul din 

dreapta, cel al navigatorului, din mașina de concurs. Pentru a primi acceptul la startul 

shakedown-ului, invitații au obligația de a completa o cerere prin care exonerează organizatorul 

și FRAS de orice responsabilitate, sau plată a unor daune fizice sau morale, rezultate din 

participarea la sesiunea de teste. Această cerere va fi cuprinsă în Anexele Regulamentului 

Particular și trebuie predată la startul sesiunii alături de o copie a Cărții de Identitate, câte una 

pentru fiecare parcurgere. 
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12 – START FESTIV 
  
Deși nu face parte din itinerariul raliului, startul festiv este obligatoriu pentru toate echipajele 

înscrise. Acesta va avea loc Joi, 13 Iulie 2017, în Piața Marton Aron din Odorheiu Secuiesc, 

începând cu ora 20:00. 

 

Mașinile de competiție şi echipajele trebuie să fie prezente în parcul service de pe Str. Kossuth 

Lajos, până cel târziu Joi, 13 Iulie 2017 la ora 19:40, de unde se vor încolona, la indicațiile 

oficialilor, pentru a fi prezentate. Echipajele trebuie să poarte combinezoane omologate, sau 

îmbrăcămintea oficială a echipei. 

 

Ceremonia se va desfășura începând cu ora 20:00. Automobilele de competiţie vor trece peste 

rampa de start şi vor fi oprite, unde echipajul va coborî din maşină pentru a saluta publicul și 

oficialitățile prezente. După trecerea peste rampa de start, mașinile de competiție vor părăsi zona 

de prezentare. 

 

Neparticiparea echipajului la startul festiv se sanctioneaza cu amenda de 200 euro.  

 
 

13 – SOSIRE 
 
 

Finalul raliului este în punctul de Control Orar CO 12D (CNR, CNRI) și CO 10D (CNR2), unde 

echipajele își vor conduce automobilele în Parcul Închis de final de raliu, trecând apoi peste 

rampa de sosire, la indicațiile oficialilor prezenți. 

 

14 – MEDIA 
 
 

Ofițer de presă: Adrian DRĂGAN 

 0722 642 224                    

 

Procedură de acreditare:  

Formularele de acreditare se vor trimite pe adresa adrian.dragan@motorheads.ro, până cel târziu 

Luni, 10 Iulie 2017. Lista jurnaliștilor acreditați va fi publicată Marți, 11 Iulie 2017 pe site-ul 

www.raliulharghitei.ro. 

 

Centrul Media va fi amplasat la Comandamentul Raliului, Hotel Târnava, de unde pot fi ridicate 

și acreditările, începând de Joi, 13 Iulie 2017, ora 08:30. 
 
 
  

mailto:adrian.dragan@motorheads.ro
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15 – SERVICII MEDICALE 
 

Spitalul Muncipal Odorheiu Secuiesc 

Adresa: Strada Bethlen Gabor 72 

Telefon: 0266214986, 0266214987, 0266212186 

 

16 – INFORMATII UTILE 
 

Benzinării: 
 

MOL 

str. Nicolae Balcescu nr.89, Tel. 0266-216288                                                                                      

Str. Beclean nr.14, Tel: 0266.218445 
 

Lukoil 

str. Beclean nr. 7, Tel: 0266.245023, 0266.24702 

 

Lukoil 

Str. Ferenc Rakoczi, Tel: 0266.210094, 0266.210064 

 

PETROM 

Statia nr.2, Str. Rakoczi Ferenc nr. 25, Tel. 0372-428859 

Statia Nr.4 Odorheiu Secuiesc 

Calea Beclean nr. 284, Tel: 0266.210129 
 

Restaurante/Baruri 

 

Restaurant Petho 

Str. Rakoczi Ferenc, Nr 21 

Tel : 0744633510 

 

Restaurant Gizi 

Str.Nyro Jozsef ,Nr 3 

 

Restaurant/Bar  Millenium 

Str.Beclean, Nr 147 

 

 

Menta Bistro 

Str. Primariei 16 

 

 

Restaurant Gondűző 

Str. Sântimbru nr.18-20 

 

Restaurant Renaissance 

Str. Kossuth Lajos nr. 11 

 

Broadway Grill House 

Str. Kossuth Lajos nr. 19 

 

Retro Steak House 

Str. Petőfi Sándor nr. 15 

 

Pizza 21 

Str. Eötvös József nr. 21 
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Cofetaria Alexandra 

Piața Márton Áron 

 

 

 

Retro Steak House 

Str. Petőfi Sándor 15 

 

Mokka Cafe and Bar 

Piața Kőkereszt nr.4 

 

Taxi 

  

Taxi 24 

Tel: 0744 242 424 

 

Nonstop Taxi 

Tel: 0266 213 121 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


