
  

Regulament Campionat Pronosticuri RallyMax – CNR & Rally2 2020 

1. Organizator  
RallyMax (www.rallymax.ro) este organizatorul concursului denumit “Campionat Pronosticuri CNR & 
Rally2 2020”. RallyMax va gestiona concursul, aplicarea regulamentului, inscrierile, acordarea 
punctajelor si clasamentele aferente fiecarei etape. 

2. Calendar  
Campionatul se va desfasura pe durata sezonului 2020, fiind impartit intr-un numar de 6 etape (precum 
calendarul Campionatului National de Raliuri ”Betano” 2020). Etapele campionatului de pronosticuri vor 
avea loc in saptamana fiecarui raliu din calendarul CNR & Rally2 2020. La fiecare etapa, concursul se va 
desfasura dupa urmatorul program:  

· Marti – joi – inscrierea pronosticurilor  
· Inscrierile se vor incheia joi seara, la ora 23:00. Orice inscriere ulterioara acestei ore nu va fi luata in 

calcul 
· Rezultatele vor fi afisate luni sau marti, dupa terminarea raliului 

3. Formatul Concursului 
Pentru a diversifica si concentra atentia fanilor catre o arie mai larga de participanti care iau startul in 
raliurile din Romania, concursul se va desfasura pe baza pronosticurilor exprimate pe 2 planuri: 

1. Pronosticuri pentru clasamentul top 10 OPEN al Campionatului National de Raliuri ”Betano” 
(sunt incluse toate clasele: RC2, RC2N, RC3, RC4, RC5, Nat11, Nat12) 

2. Pronosticuri pentru clasamentul top 3 al Campionatului National de Rally2 – aceste puncte vor 
conta ca puncte ”bonus”, intr-un mod asemanator cu punctele acordate echipajelor pe Power 
Stage (includem doar grupa A, clasele 1, 2, 3) 

4. 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 drept valida (de marti pana joi). Nu va fi luata 
in considerare nicio alta forma de inscriere, in alte locuri decat cel mentionat. 
 
Exemplu Comentariu inscriere:  
 

 Top 10 Campionatul National de Raliuri Top 3 Rally2 
1 Bogdan Marisca Cosmin Salistean 
2 Dan Girtofan Dan Nicoschi 
3 Valentin Porcisteanu Ovidiu Almasa 
4 Simone Tempestini  
5 Florin Tincescu 
6 Rares Tomita 
7 Adrian Raspopa 
8 Manuel Mihalache 
9 Adrian Teslovan 
10 Thomas Abraham 
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Nu este permisa modificarea inscrierilor participantilor dupa expirarea perioadei de inscriere 

5. Punctaj 
Campionatul de pronosticuri se bazeaza pe anticiparea primelor 10 pozitii in clasamentul OPEN CNR si 
top-ul 3 al grupei A in Rally2 al fiecarui raliu din 2020. Astfel, persoanele inscrise vor nominaliza 10 piloti 
pentru CNR, respectiv 3 piloti pentru Rally2, 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 urmatoarui tabel:  
 

 Punctaj CNR Punctaj Rally2 
Locul 1 25 3 
Locul 2 18 2 
Locul 3 15 1 
Locul 4 12  
Locul 5 10 
Locul 6 8 
Locul 7 6 
Locul 8 4 
Locul 9 2 

Locul 10 1 
 
 

6. 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.  

7. Premii 
Premiile pentru primii trei clasati in Campionatul de pronosticuri CNR – RallyMax 2020, la finalul 
sezonului, sunt: 

● Locul 1 – Curs copilotaj si obtinerea licentei de copilot 
● Locul 2 – Cazare (2 nopti) pentru doua persoane la una din etapele CNR 2021 
● Locul 3 – Tricou RallyMax si macheta Rally 
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