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Comisia de Competiții 

 

DECIZIA nr. 10 / 4 iulie 2017 

 

În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a FRAS s-a întrunit marți, 4 

iulie 2017, pentru: 

I. A reanaliza etapa a II-a a CNSP 2017 care s-a desfășurat în data de 24 iunie 2017 la 

Sibiu. 

II. A analiza etapele a IV-a CNVCD și CNVCID, a VII-a și a VIII-a a CNVC2D – 

Memorialul Werner Hirschvogel care s-a desfășurat în perioada 1 - 2 iulie 2017 la 

Reșița. 

III. A analiza etapa a II-a a CNRC care s-a desfășurat în perioada 1 - 2 iulie 2017 la 

Mioveni – Argeș. 

IV. A analiza etapa a II-a a CNRR – Baja Transilvania care s-a desfășurat în perioada 29 

iunie – 1 iulie la Brașov. 

 

1. Comisia de Competiții constată că organizatorul etapei a II-a a CNSP 2017 a transmis : Procesele 

Verbale ale sedintelor CCS nr.1 si nr. 2 și statul de plata. Lipsesc Regulamentul Particular al 

etapei, Planul de Securitate, Fișele de Verificări Tehnice Inițiale și Dispozitivul de Arbitri. 

2. Comisia de Competiții constată faptul că la etapele a IV-a a CNVCD si CNVCID, a VII-a și a 

VIII-a a CNVC2D  – Memorialul Werner Hirschvogel desfașurate  în perioada 1 – 2  iulie 2017 la 

Reșița s-au înscris și au fost validați un număr de 64 de concurenți din care: 41 concurenți la 

CNVCD, 3 concurenți la CNVCID, 20 concurenți la CNVC2D. 

3. Comisia de Competiții constată faptul că pentru etapa a II-a CNRC  nu au fost transmise 

documentele cursei de către organizator. 

4. Comisia de Competiții constată faptul că pentru etapa a II-a CNRR  nu au fost transmise 

documentele cursei de către organizator. 
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 Comisia de Competiții a decis:  

1. Amânarea validării rezultatelor etapei a II-a a CNSP 2017 până la următoarea ședință a CC, cu 

obligativitatea organizatorului de a transmite restul de documente în timp util. 

2. Validarea rezultatelor etapelor a  IV-a CNVCD și CNVCID, a VII-a si a VIII-a a CNVC2D – 

Memorialul Werner Hirschvogel. 

3. Amânarea validării rezultatelor etapei a II-a a CNRC 2017 până la următoarea ședință a CC, cu 

obligativitatea organizatorului de a transmite documentele în timp util. 

4. Amânarea validării rezultatelor etapei a II-a a CNRR 2017 până la următoarea ședință a CC, cu 

obligativitatea organizatorului de a transmite documentele în timp util. 

5. Comisia de Competiții reamintește tuturor organizatorilor etapelor din cadrul FRAS că au 

obligativitatea transmiterii către FRAS a documentelor concursurilor desfășurate până cel 

târziu marțea următoare, orele 14. Comisia de Competiții iși rezervă dreptul, ca în cazul în care 

documentele nu sunt transmise la timp, de a refuza validarea rezultatelor, ceea ce duce  implicit 

la anularea etapei. 

6. 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  celor cinci membri ai Comisiei de Competiții. 

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

Publicată miercuri 5 iulie 2017. 

 

 Comisia de Competiții: 

 

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

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

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

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

    Paula STAN   ......................... 


