
 

FRAS_CC-Decizia nr. 1 din 25 aprilie 2017                                                           Page 1 

 

 

 

  

Comisia de Competiții 
 

 

DECIZIA nr. 1/25 aprilie 2017 

 

 În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a FRAS  s-a întrunit 

marți 25 aprilie 2017 pentru : 

 

1.  A analiza etapa I-a a Campionatului Național de Raliuri -DUNLOP – TESS 

RALLY 2017 desfășurată la Brașov în perioada: 31 martie – 1 aprilie 2017; 

 

2.  A analiza etapa I-a a Campionatului Național de Off Road – TROFEUL 

SIGHIȘOARA desfășurată la Sighișoara în perioada: 20 – 23  aprilie 2017; 

 

1. Comisia de Competiții constată faptul că etapa I-a din CNRD, CNR2, CNRI s-a 

desfășurat în condiții normale, consemnând că s-au înscris și au fost validați un număr 

de 52 echipaje în CNRD, 7 echipaje în CNRID, 15 echipaje în CNR2D și 4 echipe în 

CNRD, 1 echipă în CNR2D; 

 

2.  Comisia de Competiții constată faptul că pentru etapa I-a din CNOR – TROFEUL 

SIGHIȘOARA nu au fost transmise către secretariatul FRAS în totalitate documentele 

cursei. 

 

 

 Comisia de Competiții a decis:  

 

a) – Validarea rezultatelor etapei  I-a – TESS RALLY 2017  din cadrul CNRD, 

CNRID, CNR2D; 
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b) – Semnalează  Comisiei de Disciplină cazul echipajului cu nr. de concurs 23 

(Norbert Maior – Dorin Pulpea) din componența echipei  Napoca Rally Academy; 

 

c) – Amână validarea rezultatelor etapei I-a a CNOR – TROFEUL SIGHIȘOARA. 

 

d) – Solicită tuturor organizatorilor de competiții din cadrul campionatelor naționale 

FRAS, trimiterea dosarelor complete ale cursei până cel târziu ora 14,00 în marțea 

imediat următoare desfășurării evenimentului ; 

 

e) –Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru retransmitere celor 

implicați și pentru publicare; 

 

f) - Difuzarea în media a unui comunicat referitor la această etapă. 

 

 

Decizia a fost luată în prezenta celor cinci membri ai Comisiei de Competiții. 

 Cu termen de contestație în 48 de ore de la publicare. 

 

 

Publicată miercuri, 26 aprilie 2017. 

   

 

Comisia de Competiții 

 

    Radu DUMITRIU  ......................... 

    Ciprian BURNAR  ......................... 

    Florin CALANGEA              ......................... 

    Adrian CHIRU  ......................... 

    Paula STAN   ......................... 

     

       

     


