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Comisia de Competiții 

 

DECIZIA nr. 12 / 18 iulie 2017 

 

În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a FRAS s-a întrunit marți, 18 

iulie 2017, pentru: 

 

I. A analiza etapa a V-a a Campionatului Național de Raliuri Dunlop – Perla Harghitei 

care s-a desfășurat în perioada 14 - 15 iulie 2017 la Odorheiul Secuiesc. 

II. A analiza etapa I-a și etapa a II-a a Campionatului Național de Auto Slalom care s-au 

desfășurat în perioada 15 - 16 iulie 2017 la Arad. 

III. A analiza etapa a III-a a Campionatului Național de Drift – Transrarău care s-a 

desfășurat în perioada 15 – 16 iulie 2017 la Pojorâta. 

IV. A analiza etapa a IV-a a Campionatului Național de Karting care s-a desfășurat în 

perioada 15 – 16 iulie 2017 la Bacău. 

 

1. Comisia de Competiții constată că la etapa a V-a a CNRD – Perla Harghitei  care s-a desfășurat în 

perioada 14 - 15 iulie 2017 la Odorheiul Secuiesc s-au înscris și au fost validați un număr de 64 

de concurenți din care: 44 concurenți la CNR, 5 concurenți la CNRVI, 15 concurenți la CNR2, 3 

Forlighteri și 4 echipe. Nu au fost înregistrate contestații, probleme tehnice sau de altă natură. Au 

fost prelevate probe de combustibil de la concurenții cu numărul: 1;2;5;191. 

2. Comisia de Competiții constată că la etapa I-a a CNAS care s-a desfășurat în data de 15 iulie 2017 

la Arad s-au înscris și au fost validați un număr de 14 concurenți din care: 3 concurenți 

nelicențiați, 10 concurenți licențiați și 1 concurent cu o licență echivalată cu Slalom Paralel. La  

etapa a II-a a CNAS care s-a desfășurat în data de 16 iulie 2017 la Arad s-au înscris și au fost 

validați un număr de  15 concurenți, din care: 5 concurenți nelicențiați, 8 concurenți licențiați și 2 

concurenți cu licență echivalată cu Slalom Paralel. Nu au fost înregistrate contestații, probleme 

tehnice sau de altă natură. 

3. Comisia de Competiții constată că la etapa a III-a a CND – Transrarău care s-a desfășurat în 

perioada 15 – 16 iulie 2017 la Pojorâta nu s-au transmis documentele cursei. 
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4. Comisia de Competiții constată că la etapa a IV-a a CNK care s-a desfășurat în perioada 15 – 16 

iulie 2017 la Bacău s-au înscris și au fost validați un număr de 50 de concurenți din care: 12 

concurenți la clasele KE PICO / KE NANO, 4 concurenți la clasele KID COMER PLUS / KID 

HONDA, 4 concurenți la clasa PUFO, 7 concurenți la clasele MINI / KR MINI, 5 concurenți la 

clasa KFJ, 9 concurenți la clasele KR DD2 / KR MAX, 9 concurenți la clasa KZ și 1 echipă. Nu 

au fost înregistrate contestații, probleme tehnice sau de altă natură. 

 

 Comisia de Competiții a decis:  

1. Amânarea validării rezultatelor etapei a V-a a CNRD 2017 până la primirea rezultatelor 

probelor de combustibil de la compania SC. Romcontrol SA. 

2. Validarea rezultatelor etapelor I-a a și a II-a a CNAS 2017. 

3. Amânarea validării rezultatelor etapei a III-a a CND 2017 pentru următoarea ședință a 

Comisiei de Competiții cu obligativitatea organizatorului de a transmite documentele cursei 

până cel târziu Marți, 25 iulie 2017, ora 16:00. 

4. Validarea rezultatelor etapei a IV-a a CNK 2017. 

5. 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 4  membri ai Comisiei de Competiții. 

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

Publicată miercuri 19 iulie 2017. 

 

 Comisia de Competiții: 

 

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

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

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

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

    Paula STAN   ABSENT 


