Comisia de Competiții

DECIZIA nr. 20 / 3 octombrie 2017
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a FRAS s-a întrunit marți, 3
octombrie 2017, pentru:

I.

A analiza etapa a VI-a a Campionatului Național de Karting 2017 care s-a desfășurat
în perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2017 la Prejmer județul Brașov.

II.

A analiza etapa a X-a a Campionatului Național de Viteză în Coastă 2 (CNVC2) –
TROFEUL DITRĂU care s-a desfășurat în data de 30 septembrie 2017 la Ditrău,
județul Harghita.

1. Comisia de Competiții constată faptul că la etapa a VI-a a CNKD 2017 s-au înscris un număr de
44 de concurenți și 2 echipe.
S-au înregistrat 3 contestații (Dragan Tudor – nr. licență 1, Plesa Denis – nr. licență 7 si
Franceschini Gianluigi – nr. licență 15) care s-au rezolvat de către CCS prin Decizia Nr. 1.
Astăzi, 3 octombrie 2017, s-a depus la FRAS contestația sportivului Tomescu Gabriel – nr. de
licență 8 referitor la Decizia nr. 1 a CCS conform procedurilor impuse de FRAS. S-au analizat
atât documentele cursei, cât și probele video și contestația depusă la dosar. Au fost audiați arbitrii
din posturile din zona evenimentului, membrii CCS, concurentul nr.15 Franceschini Gianluigi și
concurentul nr.8 Tomescu Gabriel.
2. Comisia de Competiții constată faptul că la etapa a X-a a CNVC2 2017 s-au înscris un număr de 7
concurenți .
Nu au fost înregistrate contestații sau evenimente deosebite.
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Comisia de Competiții a decis:
1. Contestația concurentului nr. 8 Tomescu Gabriel se consideră nefondată și se menține Decizia
nr.1 a CCS cât și reținerea taxei de contestație.
a. Mențiune: Florin Calangea având funcția de Președinte CCS la etapa a VI a CNKD
2017 și Paula Stan având funcția de Secretar Șef la etapa a VI a a CNKD 2017 nu au
participat la dezbaterea și deliberarea acestui punct.
2. Validarea rezultatelor etapei a VI a CNKD 2017.
3. Validarea rezultatelor etapei a X-a a CNVC2 2017.
4. Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru retransmitere celor implicați și
pentru publicarea pe site-ul oficial FRAS.
Decizia a fost luată în prezența a celor 5 membri ai Comisiei de Competiții.
Cu termen de contestație în 48 de ore de la publicare.
Publicată miercuri 4 octombrie 2017.
Comisia de Competiții:

Radu DUMITRIU

........................

Ciprian BURNAR

........................

Florin CALANGEA

........................

Adrian CHIRU

.........................

Paula STAN

.........................
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