Comisia de Competiții
DECIZIA nr. 33 / 06 octombrie 2015
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a
FRAS s-a întrunit marți 6 octombrie 2015 pentru a analiza :
1. Etapa a VII-a a Campionatului Național de Viteza in Coasta –
DUNLOP 2015, Marele Premiu al Orașului Brașov 2015, 3 – 4
octombrie 2015
Comisia de Competiții a analizat modul de desfășurare al etapei a VII-a a
CNVC - DUNLOP 2015 consemnând următoarele:
-

S-au înscris și au fost validați un numar de 92 de piloti si 5 echipe

-

S-a înregistrat o contestație a concurentului cu nr. de concurs 44 care
solicită verificarea capacității cilindrice a mașinii concurentului cu nr.
de concurs 83.

-

CCS a hotărât sigilarea automobilului de concurs cu nr. 83, de către
Comisia Tehnică FRAS, în vederea demontării motorului într-un
service autorizat desemnat de către Comisia Tehnica FRAS, pentru
verificarea cilindreei mașinii. Marți, 06 octombrie 2015 orele 14,00 a
avut loc la Service-ul CARPAȚI MOTOR situat în București – Calea
Griviței nr. 143 A, verificarea specifică pentru determinarea cilindreei
mașinii și în conformitate cu Decizia Nr. 413/6.10.2015 a Comisiei
Tehnice a FRAS s-a constatat netemeinicia contestației.

-

În consecință, Comisia de Competiții a decis:
1. Omologarea

rezultatelor

etapei

a

VII-a

a

Campionatului
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2. Menținerea Deciziei CCS cu privire la amendarea cu 50 Euro (si
plata până la 31 octombrie 2015) a piloților cu nr. de concurs : 33,
72 si 481 pentru abateri privind neconformitatea echipamentului
de protectie.
3. Referitor la prestația arbitrilor Giol Bogdan, Roman Alina, Aldea
Andreea, Szabo Jeno (Colegiul Brașov), Comisia de Competiții
propune sancționarea arbitrilor menționati pentru necompletarea
documentelor competiției în mod repetat.
4. Referitor la competitia GTC Trophy 2015 – Sărata Monteoru care
s-a desfășurat în perioada 25 – 27 septembrie 2015, Comisia de
Competiții atrage atenția organizatorului, clubul GTC, că nu a
transmis în timp util documentele competiției la secretariatul
FRAS.
5. – Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru
publicare.
6. – Publicarea clasamentelor pe site www.fras.ro
7. – Difuzarea unui comunicat la comisiile de specialitate, sportive și
federale, precum și cluburilor și celor implicați.
Deciziile au fost luate în prezența celor trei membri ai Comisiei de
Competiții, cu 3 voturi pentru. Cu termen de contestație în 48 de ore de la
publicare.
Publicată miercuri, 07 octombrie 2015, ora 11,00
Comisia de Competiții
Emilian COSTAȘ

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

Florin CALANGEA

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

Radu DUMITRIU

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