Comisia de Competiții

DECIZIA nr. 7/07 iunie 2016
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competitii a
FRAS s-a întrunit marți 07 iunie 2016 pentru :
1. A analizat etapa a 2-a, din Campionatul Național de Rally
Raid ”Trofeul Munții Rodnei- Bistrița” desfășurată în 27-29
mai 2016 .
2. A analizat etapa a 2-a, din Campionatul Național de Karting
”Prejmer 2016”, desfășurată în 04-05 iunie 2016
3. A analizat prima etapă din Campionatul Național de Drift,
”Prejmer ”, desfășurată în 27-29 iunie 2016

Comisia de Competiții constată faptul ca etapele respective
s-au desfăsurat în conditii normale, consemnând următoarele:
La etapa de Karting sau înscris și au fost validați 41 de concurenți
La etapa de Rally Raid au fost înscriși și validați 21 de concurenți
La etapa de Drift sau înscris și au fost validați 36 de concurenți
Comisia de Competitii a decis:
a) – Validarea rezultatelor etapei a II-a din CNKD 2016

b) – Validarea rezultatelor etapei a II-a din CNRR 2016
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c) – Validarea rezultatelor etapei I-a din CND 2016, felicitandu-i
totodata pentru reusita competitiei
d) Comisia de Competiții recomandă oficialilor care activează la
etapele de Rally Raid asupra trimiterii in timp util a tuturor
documentelor solicitate ce constituie dosarul cursei (procese
verbale CCS, eventuale contestatii, plan de securitate, fise de post,
etc)
e) – Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru
retransmitere celor implicati si pentru publicare.
f) - Difuzarea în media a unui comunicat referitor la această etapă.

Decizia a fost luată în prezența celor 3 membri ai Comisiei de Competitii, cu
trei voturi în favoarea deciziei. Cu termen de contestatie în 48 de ore de la
publicare.
Publicată marți, 07 iunie 2016.

Comisia de Competitii
Emilian COSTAS

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

Florin CALANGEA

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

Radu DUMITRIU

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