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În 2017, Transilvania Rally este înscrisă ca etapa competițională în două campionate: 
Campionatul Național de Raliuri (CNR) și Tour European Rally (TER). 
 

Evenimentul automobilistic de la Cluj este inclus în circuitul european de raliuri TER - Tour 
European Rally 2017, alături de alte 5 raliuri celebre din orașe europene 
http://www.terseries.com/news/89/tour-european-rally-2017-calendar-announced. 
Tour European Rally cuprinde raliuri tradiționale și de succes din orașe dezvoltate sau cu 
potențial de dezvoltare turistic (Madeira, Valais-Elveția, Liezen-Austria, Toscana, Ypres-
Belgia), având concurenți din 15 țări. http://www.terseries.com/documents/TER-

brochure.pdf 
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Taxa de înscriere pentru concurenții care vor participa la Transilvania Rally, prima etapă di  
cadrul Tour European Rally, va fi de 300 euro. Pe lângă aceasta, se adăuga opțional și o taxă de 
50 euro pentru concurenții care vor efectua shakedown. 
Înscrierile se vor deschide în data de 4 Aprilie 2017. Informații suplimentare sunt disponibile 
pe site-ul raliului: www.transilvaniarally.ro 
 

Oferta orga izatorilor pe tru pri ii zece î scriși: 
 
•  a eră dbl la un hotel de 4* pentru 5 nopți (2-7 Mai 2017) 
•  a ere d l la u  hotel de * stele pe tru e hipele de asiste ță, pentru 3 nopți (4-7 Mai   
 2017) 
• o uri pe tru o usti il în valoare de 300 Euro  
• taxa Shakedo  suportată de către organizatori 
• teste pri ate, Marti  Mai 7, cu taxa de 200 Euro,  
 redusă de la 500 Euro 
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Pentru următorii 10 înscriși, oferta din partea organizatorilor este următoarea: 

 

• reducere 50% pentru 1 cameră dbl la un hotel de 4*, pentru 5 nopți (2-7 Mai 2017) 
• reducere 50%  pentru 2 camere dbl la un hotel de 3* stele, pentru echipele de asistență, 
pentru 3 nopti (4-7 Mai 2017) 
• bonuri pentru combustibil în valoare de 200 Euro  
• teste pri ate, Marti 02 Mai 2017, cu taxa de 200 Euro redusă de la 500 Euro 
 
 
   *beneficiarii ofertelor sunt rugați să pună la dispoziția orga izatorului o tură la sesiu ea de   
shakedown în postura de copilot pentru un invitat VIP. 
 

 


