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Regulament Campionat Pronosticuri RallyMax - WRC 2020 
 

 

1. Organizator 
 
RallyMax (www.rallymax.ro) este organizatorul concursului denumit “Campionat Pronosticuri WRC 

2020”. RallyMax va gestiona concursul, aplicarea regulamentului, inscrierile, acordarea punctajelor si 

clasamentele aferente fiecarei etape. 
 

 

2. Calendar 
 
Campionatul se va desfasura pe durata anului 2020, fiind impartit intr-un numar de 14 etape (precum 

calendarul World Rally Championship 2020). Etapele campionatului de pronosticuri vor avea loc in 

saptamana fiecarui raliu din calendarul WRC 2020. La fiecare etapa, concursul se va desfasura dupa 

urmatorul program: 
 

 Marti – joi ( cu o ora inaintea startului in prima proba speciala sau o ora mentionata in postarea 
originala de pe Facebook) – inscrierea pronosticurilor

 Dupa ora anuntata pentru inchiderea pronosticurilor, inscrierile nu vor mai fi posibile
 Rezultate: luni, dupa terminarea raliului

 

 

3. Inscriere  
Inscrierea concurentilor se va face printr-un comentariu pe Facebook-ul RallyMax 
 
(https://www.facebook.com/rallymax/) la postarea care va anunta startul inscrierilor pentru etapa 

respectiva. Inscrierile vor avea loc in perioada mentionata ca valida (de marti pana joi pana la o ora 

stabilita si mentionata in postare). Nu va fi luata in considerare nicio alta forma de inscriere, in alte 

locuri decat cel mentionat. 
 
Exemplu comentariu inscriere: 
 

1. Tanak  
2. Ogier  
3. Neuville  
4. Lappi  
5. Suninen  
6. Evans  
7. Rovanpera  
8. Sordo  
9. Loeb  
10. Greensmith 

 
Nu este permisa modificarea inscrierilor participantilor dupa expirarea perioadei de inscriere. 



www.rallymax.ro 
 
 

 

4. Punctaj 
 
Campionatul de pronosticuri se bazeaza pe anticiparea primelor 10 pozitii in clasamentul general WRC al 

fiecarui raliu WRC din 2020. Astfel, persoanele inscrise vor nominaliza 10 piloti, in ordinea pe care 

considera ca vor termina etapa respectiva. Atentie: ordinea este importanta, deoarece punctele vor fi 

acordate in functie de locul pe care termina fiecare echipaj. Punctajul va fi acordat conform urmatoarei 
 

Locul ocupat Punctaj 

1 25 

2 18 

3 15 

4 12 

5 10 

6 8 

7 6 

8 4 

9 2 

10 1 
 
 

 

5. Clasament 
 
Pentru clasamentul fiecarei etape, vor fi adunate punctele obtinute de fiecare concurent. Nu se vor 

lua in calcul punctele aferente Power Stage-ului, iar la finalul campionatului, toate etapele vor conta in 

realizarea clasamentului final. 

 

6. Dreptul de participare 
 

Poate participa la acest concurs orice persoana, indiferent de sex, naţionalitate sau varsta. Exceptia o 

reprezinta pilotii, copilotii si persoanele implicate direct in organizarea evenimentelor de sub egida 

FRAS - acestia pot participa la concurs, insa nu pot revendica premiile in cazul in care se claseaza pe 

locurile 1-3. 

 

 

7. Premii 
 
Premiile pentru  campionatul de pronosticuri WRC – RallyMax 2020 sunt: 
 

 Locul 1: Macheta auto rally, tricou si un set de stickere RallyMax
 Locul 2: Tricou si un set de stickere RallyMax
 Locul 3: Tricou si un set de stickere RallyMax


