Comisia de Competiții

DECIZIA nr. 9/24 iunie 2016
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competitii a
FRAS s-a întrunit marți 21 iunie 2016 pentru :
1. A analiza etapa a III-a, din Campionatul Național de Viteză
în Coastă - Dunlop ”Poiana- Marele premiu al Brașovului”
desfășurată în 17-18 iunie 2016

Comisia de Competiții reținând faptul că etapa respectivă
s-a desfăsurat în condiții normale constată următoarele:
- S-au înscris și au fost validate un număr de 94 de echipaje și patru
echipe;
- S-a

analizat

contestația

depusă

pentru

neconformitate

tehnică

împotriva concurentului 264.
- S-a analizat raportul Comisiei Tehnice FRAS și concluziile acesteia,
rezultate

survenite

în

urma

verificării

capacității

cilindrice

a

autoturismului concurentului cu numărul 264. S-a dispus o nouă
măsurare. După efectuarea și celei de a doua măsurători s-a
constatat depășirea clasei de cilindree a autovehiculului înscris la
etapa nr 3 , din cadrul CNVCD 2016.
- Valoarea din fișa de omologare:1599,7 cmc
- Valoarea măsurată :1604 cmc
- S-a analizat raportul comisiei tehnice FRAS care a efectuat verificări
pe standuri dyno la mașinile de concurs cu nr 415 și 491. S-a
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constatat că ambele mașini se inscriu in limitele regulamentare din
punct de vedere al puterii maxime admise.
Comisia de Competitii a decis:
a) – Excluderea de la etapa a III a, conform art 5.1.1 din
Regulamentul tehnic pentru vehicule istorice de competiții, a
concurentului 264

pentru neconformitate

tehnică

și

dispune

taxa

pentru

refacerea clasamentelor.
- Remedierea abaterii constatate până la etapa următoare.
- Conform

art

29.h,

din

Regulamentul

Particular,

contestația depusă se restituie contestatarului și obligă concurentul
264 la plata acesteia către FRAS în maxim 48 de ore.
b) – Nu ia nici o decizie ca urmare a rezultatelor dyno efectuate
asupra mașinilor concurenților 415 și 491.
c) – Validarea rezultatelor etapei a III-a din CNVC 2016 ca urmare
a acestor decizii
d) – Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru
retransmitere celor implicati si pentru publicare.
e) - Difuzarea în media a unui comunicat referitor la această
etapă.
Decizia a fost luată în prezența a 3 membrii ai Comisiei de Competitii, cu
două voturi în favoarea deciziei de excludere a concurentului 264.
Celelalte decizii s-au luat cu trei voturi pentru.
Cu termen de contestatie în 48 de ore de la publicare.
Publicată vineri, 24 iunie 2016.
Comisia de Competitii :
Emilian COSTAS

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

Florin CALANGEA

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

Radu DUMITRIU

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