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ÎN MIȘCARE
Strategia Federației Române de Automobilism 
Sportiv pentru reluarea activității sportului  
automobilistic într-un mediu afectat de infecția 
cu Coronavirus (COVID-19).
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Introducere
Sportul automobilistic joacă un rol 
important în comunitatea românească, de 
la contribuția la economia locală și până la 
participarea și spectacolul oferit pasionaților 
din întreaga țară. 
 
Federația Română de Automobilism Sportiv 
se angajează în reluarea sigură a 
activităților din sportul automobilistic, cu 
respectarea regulilor de distanțare socială 
impuse în condițiile unui mediu afectat de 
infecția cu Coronavirus (COVID-19). 
Ministerul Tineretului și Sportului a publicat 
dealtfel primele detalii privind reluarea 
graduală a activității sportive. 
 
După examinarea cerințelor guvernamentale, 
Federația Română de Automobilism Sportiv 
a elaborat un plan de “Repunere în Mișcare” 
pentru disciplinele sportului automobilistic, 
pentru ca acestea să se conformeze 
cerințelor stabilite de guvern. 
 
În elaborarea acestui plan de reluare a 
activității sportive, trebuie menționate două 
puncte cheie: 
 
1. Sportul automobilistic se desfășoară în 
aer liber, cu participanții izolați în interiorul 
vehiculului. Vorbim așadar de o disciplină 

sportivă fără contact. Atâta timp cât nivelul 
de alertă va rămâne ridicat nu vor fi permiși 
pasageri (invitați) în mașinile de competiție. 
 
2. Locurile în care se desfășoară competițiile 
automobilistice presupun în mod invariabil 
spații largi care oferă organizatorilor 
posibilitatea de a separa grupurile de persoane 
pentru a asigura respectarea regulilor de 
distanțare socială. Dacă un eveniment este 
probabil să aibă mai mult de trei persoane care 
participă în total, organizatorii de evenimente 
vor trebui ca împreună cu F.R.A.S. să elaboreze 
un plan detaliat al tuturor locațiilor și a 
măsurilor de prevenție luate. 
 
Acestea oferă organizatorilor de evenimente 
posibilitatea de a implementa strategii 
practice pentru a separa diferitele grupuri 
de persoane astfel încât să se conformeze 
reglementărilor în vigoare privind adunările 
de masă. FRAS va colabora cu organizatorii 
pentru a oferi asistență în acest domeniu. 
 
Toți concurenții și oficialli trebuie să se 
asigure de respectarea tuturor directivelor 
guvernamentale privind infecția cu 
Coronavirus (COVID-19), a respectării 
distanțării sociale și a regulamentului FRAS 
cu toate anexele sale. Acest document 
stabilește doar o linie directoare, prevederile 
fiind susceptibile la modificări impuse de 
anunțurile guvernului. 
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Înainte de toate: 
 
Virusul COVID-19 continuă să fie printre noi. Fiți prudent! 
 
●    Păstrează distanța față de alte persoane în public; 
●    Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte 
      de infecții respiratorii acute; 
●    Dacă ești bolnav rămâi acasă; 
●    Dacă aveți simptome de răceală sau gripă, apelați de medicul 
      de familie sau sunați la 112 pentru a primi informațiile necesare 
●    Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile; 
●    Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți; 
●    Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor 
      sau alcool; 
●    Păstrați o evidență a locurilor în care ați fost și cu cine v-ați văzut. 
 
În cele din urmă: 
 
●    Spălați-vă pe mâini. Spălați-vă pe mâini. Spălați-vă pe mâini. 
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Principii de bază
Mai jos sunt domeniile cheie care trebuiesc 
luate în considerare de către fiecare 
organizator în planificarea fiecărui 
eveniment: 
 

1. Prevederi guvernamentale 
 
Vor fi aplicate toate indicațiile și 
recomandările primite de la oficialitățile 
guvernamentale sau locale 
 

2. Distanțarea socială 
 
a. Concurenții și oficialii care participă la 
evenimentele sportive vor fi pregătiți ca în 
momentul în care au terminat o activitate să 
părăsească locul respectiv în cel mai scurt 
timp. 
 
b. Nu se vor organiza întâlniri cu un număr 
mare de persoane (briefinguri, conferințe de 
presă...). Se vor utiliza mijloacele de 
comunicație online / videoconferințe 
oriunde este posibil. 
 
c. Se va evita utilizarea spațiilor închise 
acolo unde este posibil. 
 
d. Limitarea numărului de persoane care 
participă la evenimente, la cele esențiale. 
Aceasta implică restricții referitor la numărul 
de concurenți, oficiali și personal auxiliar 
acceptat la eveniment, în conformitate cu 
prevederile guvernamentale. 
 
e. Evitarea interacțiunilor fizice care nu sunt 
absolut necesare între oficiali, concurenți, 
media... Oricând este posibil se vor utiliza 
mijloace de comunicare electronice sau radio. 
 
f. Organizatorii vor pune în practică măsuri 
care să delimiteze distanțarea socială, 
inclusiv semnalizări și marcaje sau bariere 
prin care să restricționeze numărul de 
persoane dintr-o zonă. 
 
g. În comandamente vor exista semnalizări 
care vor indica numărul maxim de persoane 
admis în fiecare incintă. Fiecare încăpere va 
fi organizată astfel încât să poată fi 
respectată distanțarea socială. 

h. În toate mașinile oficiale vor fi admise 
doar câte două persoane. 
 
3. Igienă 
 
a. Toți participanți la eveniment vor avea 
acces la produse pentru igiena mâinilor. 
 
b. Se va evita folosirea în comun a 
echipamentelor, sculelor, utilajelor. 
 
c. Echipajele de pe ambulanțe / pompieri / 
tractare vor purta echipament de protecție. 
 

4. Restricții 
 
a. Sub nicio formă nu vor fi acceptate la 
evenimente persoane care prezintă 
simptome de COVID-19. Acestea includ 
febră, probleme de respirație, tuse, oboseală 
sau pierderea simțului mirosului. 
 
b. Sub nicio formă nu vor fi acceptate la 
evenimente: 
      ● Persoane care avut în ultimele 
             30 de zile orice formă de COVID-19 
      ● Persoane cu simptome de gripă 
      ● Persoane care nu au vizita medicală  
             specifică competițiilor sportive auto 
             care să nu fie mai veche de 30 de zile 
 

5. Monitorizare 
 
a. Pentru fiecare eveniment va fi numită o 
persoană a cărei unică responsabilitate este 
să asigure respectarea măsurilor de 
siguranță stabilite de organizator. 
 

6. Educație și pregătire 
 
a. Organizatorii vor utiliza atât materialele 
pregătite de autoritățile guvernamentale și 
F.R.A.S. cât și propriile materiale pentru a 
informa toți participanții la eveniment 
referitor la măsurile luate. 
 
b. F.R.A.S. va asigura prin personalul său 
asistență organizatorilor pentru pregătirea 
evenimentelor. 
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Plan de măsuri pentru prevenirea 
răspândirii epidemiei de COVID-19
Element

Monitorizare

Permisul de organizare

Licențe

Restricții

Verificări administrative

Colectare documente 
și materiale

Distribuire echipamente 
către concurenți și 
arbitri (GPS, 
cronoprintere...)

Briefinguri cu 
concurenții și oficialii

Crearea unui registru al 
participanților la 
eveniment și informarea 
acestora

Transmiterea prin 
mijloace electronice a 
documentelor necesare.

Toate documentele vor fi 
transmise electronic.

Minimizarea riscului de 
participare a persoanelor 
infectate cu COVID-19

Verificările administrative 
se vor desfășura online, 
fără contact fizic

Evitarea aglomerărilor de 
persoane

Protocoalele de igienă 
care trebuie respectate

Nu se vor ține fizic.

Comunicarea înainte de eveniment cu toți sportivii, 
echipele și oficialii, comunicare care va conține atât 
distribuirea virtuală a tuturor documentelor necesare 
cât și informarea lor referitor la măsurile luate în 
contextul pandemiei de COVID-19 
 
F.R.A.S. va promova continuu prin toate canalele de 
comunicație măsurile aplicate.

Acolo unde este probabil că vor participa mai mult de 
8 persoane în total, organizatorii vor elabora un “Plan 
al spațiilor COVID-19”

Secretariatul fiecărei competiții va primi lista la zi a 
licențelor emise de către F.R.A.S.

Cu cel mult 24 de ore înainte de startul fiecărei 
competiții, toți participanții (concurenți, oficiali, 
personal auxiliar, vor trimite la organizator 
chestionarul “Chestionarul COVID-19”

Cu cel mult 24 de ore înainte de startul fiecărei 
competiții, concurenții vor trimite către organizator, în 
format electronic, toate documentele prevăzute în 
regulament.

Regulamentul particular, programul, road-book-ul vor 
fi distribuite online 
Pentru documentele care trebuie colectate fizic, va fi 
permis accesul în secretariat a unei singure persoane 
din fiecare echipaj. Vor fi respectate măsurile de 
igienă: dezinfectare mâini, mască, recomandat 
mănuși

Înainte de distribuire, echipamentele vor fi 
dezinfectate.

Echipamentele vor fi operate, când este posibil, de 
către o singură persoană

În cazul în care este absolut necesară utilizarea de 
către mai multe persoane a aceluiași echipament, 
acesta va fi dezinfectat

Documentele care trebuie prezentate la briefing vor fi 
transmise electronic, sau 
Se vor organiza videoconferințe (zoom, skype..) 

Cerințe Măsuri
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Element

Verificări tehnice

Parcuri de service, 
standuri, parc închis, 
zone de regrupare și 
alimentare

Comandament (inclusiv 
CCS, centru de calcul, 
secretariat)

Concurenți

Evitarea aglomerărilor de 
persoane

Evitarea aglomerărilor de 
persoane

Implementarea 
măsurilor de distanțare 
socială

Fără pasageri în mașinile 
de competiție

Dacă este posibil, se vor realiza în spații deschise.

Locațiile vor fi prevăzute cu o intrare și o ieșire, 
distincte.

Programul prevăzut de organizator va fi respectat cu 
strictețe.

Comisarii tehnici vor: 
- instrui mecanicul 
- se vor apropia de mașină doar după ce mecanicul 
este la o distanță de 2 metri 
- evita să atingă echipamentele de protecție 
- evita să atingă mașinile 
- purta mască și mănuși de unică folosință

Va fi limitat și controlat strict numărul de persoane 
admise

Se vor menține măsuri de distanțare socială, minim 
1,5 metri între concurenți, membrii echipelor, arbitri

Nu va fi permis accesul spectatorilor

Oficialii vor păstra în permanență distanța socială de 
1,5 metri

Fiecare încăpere va avea indicată capacitatea maximă 
(cel mult 5 persoane)

Fiecare persoană va avea la dispoziție cel puțin 4 mp

Atâta timp cât nivelul de alertă va rămâne ridicat nu 
vor fi permiși pasageri (invitați) în mașinile de 
competiție

Organizatorul va asigura: 
- măști - obligatoriu 
- mănuși de unică folosință - recomandat 
- dezinfectant 
- coșuri de gunoi speciale pentru măștile și mănușile 
de unică folosință

Echipele vor fi responsabile de igiena membrilor lor, 
asigurând: 
- măști - recomandat 
- mănuși de unică folosință - recomandat 
- dezinfectant 
- coșuri de gunoi speciale pentru măștile și mănușile 
de unică folosință. 

Automobilele vor fi aduse la verificări de o singură 
persoană (mecanic) care după ce va aduce mașina va: 
- opri motorul 
- deschide ușile, capota, portbagajul 
- plasa pe o masă echipamentele de protecție, astfel 
încât etichetele de identificare să fie vizibile 
- se va îndepărta la cel puțin 2 metri în timpul 
efectuării verificărilor 
- va lua automobilul imediat după terminarea 
verificărilor tehnice. 
- purta mască și mănuși de unică folosință

Cerințe Măsuri
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Element Cerințe Măsuri

Posturile de arbitraj

Documentele cursei, 
dosare de post, carnete 
de control

Personalul echipelor

Arbitri și oficiali

Rezultate

Conferințe de presă

Centrul media și 
acreditări

Spectatori

Ședințe CCS

Implementarea măsurilor 
de distanțare socială

Implementarea măsurilor 
de distanțare socială

Limitarea numărului de 
persoane care participă 
la evenimente la cele 
esențiale.

Limitarea numărului de 
persoane care participă 
la evenimente la cele 
esențiale.

Comunicate digital

Organizate online

Implementarea măsurilor 
de distanțare socială

Evitarea aglomerărilor de 
persoane

Implementarea măsurilor 
de distanțare socială

Împrejmuirea cu bandă / garduri a tuturor posturilor 
de arbitraj astfel încât spectatorii + media să nu aibă 
posibilitatea să se apropie la mai puțin de 5 metri de 
arbitrii din post.

Reducerea numărului de persoane prin acceptarea în 
zona posturilor doar a personalului esențial.

Concurenții vor rămâne în mașini.

Arbitrii vor purta mască și recomandat mănuși

Acolo unde este posibil vor circula doar în format 
electronic.

Dosarele de post vor fi transmise către secretariat 
doar în format virtual.

Vor fi maxim 2 arbitri în fiecare post de arbitraj.

Cumul de funcții pentru oficiali.

Vor fi postate pe panoul virtual de afișaj sau 
transmise prin email, whats-up... concurenților

Conferințele de presă se vor desfășura în sistem de 
videoconferințe și vor fi transmise online

Organizarea centrului media va fi făcută după aceleași 
reguli cu cele ale comandamentului.

Limitarea numărului de spectatori care au acces pe 
probele speciale.

Nu vor fi admiși spectatori în parcurile de service, 
padock-uri, standuri, parcuri de regrupare

În sala CCS acces va fi limitat doar pentru personalul 
esențial.

Desfășurarea în sistem de videoconferință pentru 
personalul neesențial.

Nu se vor mai organiza super speciale

Măsuri active ale mașinilor de traseu și securitate 
pentru deplasarea spectatorilor din zonele 
aglomerate în zone libere

Se va limita numărul de fotografi / cameramani astfel 
încât să poată fi respectate măsurile de distanțare 
socială

În carnetele de control concurenții își vor înregistra 
singuri timpii, conform indicațiilor arbitrilor.

Pentru fiecare disciplină sportivă în parte F.R.A.S. va 
stabili numărul maxim de persoane acceptate pentru 
o echipă sau un echipaj.
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Element Cerințe Măsuri

Funcționarea 
comandamentului (doar 
la raliuri)

Contestații, apeluri.

Festivitatea de premiere

Servicii externe, 
catering

Ambulanțe, mașini de 
tractare, pompieri.

Implementarea măsurilor 
de distanțare socială

Implementarea măsurilor 
de distanțare socială

Implementarea măsurilor 
de distanțare socială

Vor fi minimizate

Vor fi operate de maxim 
două persoane, care vor 
purta echipamente de 
protecție

Împărțirea activității comandamentului în mai multe 
locații (director, CCS, centru calcul) cu cel mult 3 
persoane în fiecare locație. Se va desfășura în sistem 
de videoconferință prin skype / zoom, singurul 
calculator care va fi cu microfonul permanent pornit 
va fi cel al directorului aflat lângă stația de emisie 
recepție.

Contestațiile vor fi trimise online, audierile se vor 
desfășura în sistem de videoconferințe, probele foto-
video vor fi transmise prin mijloace electronice

Va fi restrânsă, imediat după terminarea competiției. 
În funcție de situație va fi anulată.

Vor fi acceptate doar persoanele esențiale, se vor 
păstra toate normele de igienă impuse de autorități

Când nu operează, personalul va rămâne în afara 
mașinilor, păstrând regulile de distanțare socială.

 

Persoane de contact 
 
Ioan Badiu 
E-mail: ioan.badiu@fras.ro 
Mobil: 0742 750 521 
 
Cristian Notaru 
E-mail: cristian.notaru@fras.ro 
Mobil: 0722 267 626 
 

FRAS 
 
Federația Română de Automobilism Sportiv 
Str. Popa Savu nr. 7 
Sector 1, 011431-București, România 
Certificat de Identitate Sportivă B/C/00002/2005 
Certificat de Înregistrare Fiscală 178526686 
Web: www.fras.ro 
E-mail: office@fras.ro 
 
 
Acest document a fost pregătit de FRAS pentru a fi utilizat de în mod unic de cluburile afiliate la 
FRAS, de concurenții posesori ai unei licențe FRAS și de organizatorii de evenimente desfășurate sub 
egida FRAS. 
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