Comisia de Competiții

DECIZIA nr. 8/14 iunie 2016
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competitii a
FRAS s-a întrunit marți 14 iunie 2016 pentru :
1. A analiza etapa a IV-a, din Campionatul Național de Raliuri
- Dunlop ”Danube Delta Rally 2016” desfășurată în 09-11
iunie 2016

Comisia de Competiții constată faptul că etapa respectivă
s-a desfăsurat în condiții normale constatând următoarele:
- S-au înscris și au fost validate un număr de 42 de echipaje și trei
echipe;
- Pe Proba Specială nr 4, concurentul nr. 16 a ieșit în decor, iar în urma
avarierii mașinii, aceasta a luat foc. Proba Specială a fost anulată. În
urma acestui eveniment, nicio persoana nu a necesitat spitalizare.
Din raportul preliminar al Observatorului FRAS prezent la eveniment,
consemnăm următoarele:
- Modul de lucru cu două CCS-uri s-a dovedit a fi generator de situații
confuze.
- Nici

un

oficial

care

ar

fi

trebuit

să

parcurgă

întreg

traseul

raliului(cronometror șef, șef traseu și șef securitate), nu a verificat
posturile de CO de după Superspecială, ceeace a dus la neobservarea
faptului că postul ”CO 11 A” nu a fost instalat.
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- Comisia a luat la cunoștință despre un incident dintre doi oficali și
recomandă analizarea acestui caz de către Comisia de Disciplină a
FRAS.
- Comisia recomandă tuturor secretariatelor competițiilor, ca la dosarul
cursei să fie atașat și dispozitivul de oficiali/arbitrii pe posturi, precum
și copia statului de plată.
Comisia de Competitii a decis:
a) – Validarea rezultatelor etapei a IV-a din CNRD 2016

b) – Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru
retransmitere celor implicati si pentru publicare.
c) - Difuzarea în media a unui comunicat referitor la această etapă.

Decizia a fost luată în prezența a 2 membrii ai Comisiei de Competitii, cu
două voturi în favoarea deciziei. Cu termen de contestatie în 48 de ore de
la publicare.
Publicată miercuri, 15 iunie 2016.

Comisia de Competitii :
Emilian COSTAS

....absent....

Florin CALANGEA

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

Radu DUMITRIU

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