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PROCES VERBAL/FIŞĂ  de CRONOMETRAJ pentru STOP  
 

 

1 

PS 

 
 

Arbitru Nume  Prenume Colegiu Nr. legitimație Telefon mobil 

Şef Post      

Asistent      

Asistent      
 

Asigurarea postului cu Cronologie / mașini oficiale 
 Denumire Da/Nu Nr.înmat. Denumire Oră și minut 
a. Lucrători de poliţie                              Ora deschiderii postului  
b. Jandarmi/Personal de ordine   Observator FRAS / FIA  
c. Bandă/Bariere   Observator arbitrii  
d.  Ambulanță    Șef Securitate  
e. Autovehicul de pompieri   Șef Traseu  
f. Panouri de semnalizare tip FIA              Mașină Deschidere  
g. Legătură Radio   Ora închiderii postului  

 

Mașini trecute prin post Abandonuri (numerele de concurs) 

  

 

Alte evenimente:  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Semnătură Şef post                   Semnătură Asistent          Semnătură Asistent  
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
conc 

Probă specială 

Observații 
Start  Sosire Timp realizat 

h m h m s s/10 h m s s/10 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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