Cursa Campionilor - International Autotest Challenge
Salonul Auto Bucureşti & Accesorii 2018
Etapa a șaptea a INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE, CURSA CAMPIONILOR Salonul Auto Bucureşti & Accesorii 2018, va avea loc în zona Romexpo - București.
La final de campionat, această etapă este hotărâtoare în stabilirea campionilor IAC pe grupe, clase,
open și echipe. Astfel, pe traseul stabilit din zona Romexpo - București, piloții vor face tot posibilul
să parcurgă traseul concursului în cel mai scurt timp posibil și, evident, fără penalizari!
Salonul Auto Bucureşti & Accesorii 2018, gazda acestui eveniment, puternic implicată în
organizarea acestei competiții alături de GT Auto Club Sportiv și ACR, ne oferă condiții excelente
pentru piloții bucureșteni și cei veniți din toată țara, într-o zonă generoasă și atractivă, dedicată
manifestărilor automobilistice. Spectacoloul este asigurat atât de către piloții consacrați, debutanți
sau avansați, juniori (cu vârsta între 10 - 18 ani), cât și de reprezentantele sexului frumos.
La finalul competiției, vor fi desemnați și premiați, primii trei clasați pe grupe și clase, astfel:
1. Grupa Debutanți (D) Clasa D1 - cu puterea până la 100 CP, Clasa D2 - între 100 și 150 CP
2. Grupa Juniori (J) Clasa J1 - cu vârsta între 8 și 14 ani, Clasa J2 - cu vârsta între 14 și 18 ani
3. Grupa Avansați (A) Clasa A1 - automobile cu cilindreea nominală până la 1600 cmc, clasa A2 automobile cu cilindreea nominală între 1600 și 2000 cmc, clasa A3 - automobile cu cilindreea
nominală între 2000 și 3000 cmc, clasa A4 - automobile cu cilindreea nominală peste 3000 cmc
4. Grupa Femina (F) Grupă unică rezervată concurentelor de sex feminin
5. Grupa Modificate (M) – automobile modificate (caroserii ușurate substanțial, scurtate, alte
motorizări, etc.),
De asemenea, se vor premia primii trei clasați Open, echipe și Cel mai bun timp al zilei.
Programul Concursului: - sâmbătă, 20 octombrie, 14:00 - 20:00, antrenamente libere
- duminică, 21 octombrie,10:30, antrenamente cronometrate
12:30, manșele I și II de concurs
17:30, festivitatea de premiere
Câștigătorii vor fi răsplătiți cu diplome, cupe, premii de la Tegee International, Metabond, vinuri
spumante Angelli, iar piloții participanți vor beneficia de service de roți gratuit de la AutoZone Vianor.
Scopul evenimentului este atragerea pasionaților de automobilism, a posesorilor de automobile de
serie sau de competiție, formarea și dezvoltatea abilităților specifice acestui gen de competiție.
Pentru înscrieri în concurs și alte informații legate de IAC, fiecare iubitor de automobilism are la
dispoziție pagina web www.gtautoclub.ro.
Pe 20 și 21 octombrie, ne vedem la Salonul Auto Bucureşti & Accesorii 2018.

