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1. Organizator
Organizatorul Virtual Rally Romania este SC Soos Racing Simulator SRL, cu sediul
in Brasov, Str. Paul Richter nr.14, reprezentata de SOOS JANOS, in calitate de
administrator.
Competitia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care
este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament si se obliga sa
anunte aceste modificari din timp participantilor.
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2. Prezentare
RacingSim organizeaza primul Raliu Virtual din Romania pe probe celebre din
Campionatul National de Raliuri, precum Poiana Brasov si Transfagarasan.
Participantii vor conduce simulatorul profesional Vesaro in jocul Assetto Corsa.
Prin acest concurs ne dorim promovarea Sim Racingului, fenomen ce este in plina
ascensiune pe plan global. Din august 2018, in Germania Sim Racingul a fost recunoscut
de catre ADAC ca si sport oficial.
3. Inscrieri
Inscrierile incep din data de 14.02.2019 si se vor inchide in data de 20.02.2019.
Inscrierile se pot trimite prin mail la adresa racingsim@yahoo.com sau personal, la
sediul RacingSim - Brasov, str. Paul Richter, nr.2, numar telefon contact ptr inscriere:
0744315662 - Jancsi Soos , 0744367150 - Istvan Soos
Numar maxim de participanti - 30
Varsta minima de participare este de 16 ani.
Taxa de participare este de 120 RON
Taxa de inscriere se poate achita la sediul RacingSim sau inainte de a incepe raliul la
Circuitul Prejmer.
Prin inscrierea in competitia Virtual Rally Romania, participantii sunt de acord cu
prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, numele și prenumele
participantilor sa fie facute publice pe site-ul www.racingsim.ro. De asemenea, pozele si
filmarile efectuate în timpul desfașurarii competiției pot fi făcute publice si folosite de
catre organizator in scopuri publicitare, fara alte obligatii din partea organizatorilor.
Participantii isi dau acordul prin participarea la eveniment, ca productia de material
video si foto al organizatorului, va fi proprietatea acestuia si va ajuta organizatorul si
partenerii acestuia sa promoveze evenimentul prin diferite canale de comunicare
publice.
Participantii isi dau acordul prin participarea la eveniment ca evolutia lor din simulator
sa fie transmis live pe pagina de facebook racingsim.ro
4. Program si locul de desfasurare
Raliul se va desfasura pe perioada 22 – 24.02.2018
Dupa inchiderea inscrierilor se va publica lista de programare pentru fiecare
participant.
Locul de desfasurare va fi la
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5. Probe speciale
Virtual Rally Romania va cuprinde 5 probe speciale:
PS.1 Poiana Brasov – Pro-X
Ps.2 Poiana Brasov VTM - SAFE driving school
Ps.3 Poiana Brasov – Pro-X
Ps.4 Transfagarasan - RacingSim
Ps.5 Transfagarasan – SimtraXX
6. Regulament de desfasurare
Raliul se va desfasura pe jocul Assetto Corsa si masina folosita va fi CITROEN C3 WRC.
Toti participantii vor avea setari identice pe simulatorul Vesaro. Pentru a crea conditii
cat mai apropiate de realitate este interzisa folosirea programelor de asistenta la
conducere (driving assists): ABS, controlul tractiunii, controlul stabilitatii, etc. Treptele
de viteza vor fi schimbate in modul manual (secvential), cu ajutorul padelelor.
Va exista un shakedown de maxim 10 minute, desfasurat pe partea de jos a probei
"Transfagarasan", portiune de drum care nu conteaza in clasamentul intrecerii,
nefacand parte din sectoarele cronometrate ale celor cinci probe speciale.
La incheierea shakedown-ului, care are rol de acomodare cu simulatorul, fiecare
concurent va lua startul efectiv in raliu, efectuand cele cinci probe in ordinea stabilita,
una dupa alta, fara pauze.
Pe parcursul raliului in eventualiatea unui crash in urma caruia autoturismul de concurs
ramane blocat si nu se mai poate reintoarce pe proba, concurentul va primi un timp
arbitrar pe aceea proba, dupa urmatoarea schema:
Abandon pe - PS.1 Poiana Brasov – Pro-X
Abandon pe - Ps.2 Poiana Brasov VTM SDS
Abandon pe - Ps.3 Poiana Brasov – Pro-X
Abandon pe - Ps.4 Transfagarasan – RacingSim
Abandon pe - Ps.5 Transfagarasan – Simtraxx

- 9 min. timp realizat pe proba
- 6 min. timp realizat pe proba
- 9 min. timp realizat pe proba
- 8 min. timp realizat pe proba
- 8 min. timp realizat pe proba

In acest fel, concurentii vor beneficia de regula Super Rally parcurgand fiecare proba
speciala a raliului.
Dupa terminarea probelor, timpii fiecarui concurent se vor uploada pe website-ul
racingsim.ro
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7. Clasament
Clasamentul va fi disponibil pe racingsim.ro
8. Premii si festivitatea de premiere
Festivitatea de premiere va avea loc la Prejmer Circuit dupa parcursul ultimului
concurent din 24.02.2019. In functie de numarul de inscrisi vom publica si ora estimativa
pentru premiere.
Premii in valoare totala de : 6.800 Ron
Locul I – premii in valoare de - 3.200 Ron
Curs conducere defensiva SAFE driving school modul 1+2+3
Constatare si manopera gratuita pentru o revizie la autoturism - M2 Service
5 Litri de ulei Ravenol, tricou si sapca Ravenol
Sesiune de condus pe simulator de 60 min.
Doua bilete Cinema One
Locul II – premii in valoare de – 2.200 Ron
Curs conducere defensiva SAFE driving school modul 1+2
Constatare si manopera gratuita pentru o revizie la autoturism - M2 Service
5 Litri de ulei Ravenol, tricou si sapca Ravenol
Sesiune de condus pe simulator de 60 min.
Doua bilete Cinema One
Locul III – premii in valoare de – 1.400 Ron
Curs conducere defensiva SAFE driving school modul 1
Constatare si manopera gratuita pentru o revizie la autoturism - M2 Service
5 Litri de ulei Ravenol, tricou si sapca Ravenol
Sesiune de condus pe simulator de 60 min.
Doua bilete Cinema One
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