
  

Regulament Campionat Pronosticuri RallyMax – CNR & Rally2 2021 
 

1. Organizator  
RallyMax (www.rallymax.ro) este organizatorul concursului denumit „Campionat Pronosticuri        
CNR & Rally2 2021”. RallyMax va gestiona concursul, aplicarea regulamentului, înscrierile,           
acordarea punctajelor și clasamentele aferente fiecărei etape. 

2. Calendar  
Campionatul se va desfășura pe durata sezonului 2021, fiind împărțit într-un număr de 11 etape               
(precum calendarul Campionatului Național de Raliuri ”Betano” 2021). Etapele campionatului          
de pronosticuri vor avea loc în săptămâna fiecărui raliu din calendarul CNR & Rally2 2021. La                
fiecare etapă, concursul se va desfășura după următorul program:  

● Marți – joi – înscrierea pronosticurilor  
● Înscrierile se vor încheia joi seara, la ora 23:00. Orice înscriere ulterioară acestei ore nu               

va fi luată în calcul 
● Rezultatele vor fi afișate luni sau marți, după terminarea raliului 
Notă: programul de înscrieri poate varia, în funcție de anunțarea echipajelor participante și             

desfășurarea primei probe speciale. Este posibil ca înscrierile să înceapă mai târziu de marți și               
să se încheie vineri.  

3. Formatul Concursului 
Pentru a diversifica și concentra atenția fanilor către o arie mai largă de participanti care iau                
startul în raliurile din România, concursul se va desfășura pe baza pronosticurilor exprimate pe 2               
planuri: 

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

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

4. Înscriere 
Înscrierea concurenților se va face exclusiv pe formularele pregătite pentru fiecare etapă. La             
fiecare din cele 11 etape CNR 2021 vom publica un formular unde participanții pot alege pilotul                
pe care îl nominalizează pentru fiecare loc din top-ul 10. Acest lucru va fi valabil și pentru                 
punctele bonus oferite de Rally2, în etapele în care campionatul secund se va desfășura. Nu va fi                 
luată în considerare nicio alta forma de înscriere, în alte locuri decât cel menționat.  
 
Formularele de înscriere pentru fiecare etapă vor fi publicate pe website și Facebook             
înaintea fiecărei curse din 2021.  
 
ATENȚIE: Înscrierile pe Facebook NU mai sunt valabile. Nu este permisă modificarea            
inscrierilor participanților după expirarea perioadei de înscriere. 
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Un exemplu de formular este disponibil mai jos. Fiecare concurent va fi nevoit să completeze               
numele său (nume + prenume pentru identificare ulterioară) și top-ul din câmpurile pre-definite.             
Este important ca numele participanților să fie același la fiecare etapă din sezon pentru o               
bună evidență a punctelor acumulate și pentru întocmirea corectă a clasamentului.  
 
În imaginea de mai jos se poate observa formularul de înscriere pentru prima etapă, unde               
participanții vor completa numele și locurile conform opțiunilor din dropdown-uri. La fiecare            
etapă vor exista câte 10 dropdown-uri, corespunzătoare pentru fiecare din cele 10 locuri pentru              
CNR, cât și 3 dropdown-uri pentru Rally2. Este important ca fiecare din cele 10 locuri din                
clasament să fie completate cu atenție, deoarece este posibilă introducerea duplicată (sau de mai              
multe ori) a aceluiași pilot. 
 

 

5. Punctaj 
Campionatul de pronosticuri se bazează pe anticiparea primelor 10 poziții în clasamentul OPEN             
CNR și top-ul 3 al grupei A în Rally2 al fiecărui raliu din 2021 (cu excepția primei etape, când                   
doar CNR punctează). Astfel, persoanele înscrise vor nominaliza 10 piloți pentru CNR, respectiv             
3 piloți pentru Rally2, în ordinea pe care consideră că vor termina etapa respectivă. Atenție:               
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ordinea este importantă, deoarece punctele vor fi acordate în funcție de locul pe care termina               
fiecare echipaj. Punctajul va fi acordat conform următorului tabel:  
 

 

6. Clasament 
Pentru clasamentul fiecărei etape, vor fi adunate punctele obtinute de fiecare concurent. Nu se              
vor lua în calcul punctele aferente Power Stage-ului, iar la finalul campionatului, toate etapele              
vor conta în realizarea clasamentului final.  

7. Premii 
Premiile pentru primii trei clasați în Campionatul de pronosticuri CNR – RallyMax 2021, la              
finalul sezonului, sunt: 

● Locul 1 – Curs copilotaj oferit de Danny Ungur Racing 
● Locul 2 – Cazare (2 nopți) pentru două persoane la una din etapele CNR 2022 
● Locul 3 – Tricou RallyMax și machetă Rally 
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 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 
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