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DECIZIA nr. 26 / 08 noiembrie 2016 

 

       În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competitii 

FRAS  s-a întrunit marți 08 noiembrie 2016, pentru:  

- Validarea rezultatelor etapei a III- a a Campionatului National de Slalom 

Paralel desfasurata la Sibiu in data de 05.11.2016 

-  Analizarea recomandarii Comisiei de Apel din cadrul Hotararii nr.3 din 27 

octombrie 2016  

               Comisia de Competiții, reținând faptul că etapa respectiva  

s-a desfăsurat în condiții normale, neinregistrandu-se evenimente, constată 

următoarele: 

- La etapa a III-a din Campionatul Național de Slalom 

Paralel 05.11. 2016, s-au înscris și au fost validati un număr de 18 

concurenți. Nu au fost inregistrate contestatii. 

- In consecinta, Comisia de Competiții decide:  

a)  - Validarea rezultatelor etapei a III-a  din Campionatul National de 

Slalom Paralel 2016. 

b)  Referitor la Hotararea nr.3 din 27 octombrie 2016 a Comisiei de 

Apel, luand act de recomandarea facuta, Comisia de Competitii 
decide refacerea rezultatelor finale ale Raliului Perla Harghitei 

2016 conform Deciziei nr. 22 din 13 octombrie 2016. Suplimentar 

Comisia de Competitii constata ca orice licențiere efectuată în a 

doua jumătate a campionatului nu produce puncte pentru 
clasamentul general (Art. 4.1 – Reg. Licențiere) și nici pentru 

clasamentele anuale ale campionatului (Art. 6.2 – Reg. CNRD 

2016) putand asimila în acest caz statutul de pilot licențiat după 

jumătatea clasamentului cu cel licențiat One Event. Avand in 
vedere cele mentionate anterior Comisia de Competiții decide cu 2 

voturi pentru si o abtinere  refacerea clasamentului general pe 

echipe pentru Campionatul National de Raliuri Dunlop, cat si a 
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tuturor clasamentelor in care sunt prezenti sportivi care au avut 
licente eliberate dupa jumatatea campionatului.  

c)  -Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS, pentru  

retransmitere celor implicati si pentru publicare.  

       d)    - Difuzarea în Media a unui comunicat referitor la aceaste etape.  

Decizia a fost luată în prezența celor 3 membri ai Comisiei de Competitii, cu 

3 voturi pentru.  

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

Publicată miercuri, 09 noiembrie 2016. 

 

 

 

Comisia de Competitii :  

    Emilian COSTAS           

    Florin CALANGEA  

    Radu DUMITRIU    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


