Comisia de Competiții

DECIZIA nr. 25/28 iulie 2015
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a
FRAS

s-a întrunit marți 28 iulie 2015 pentru a analiza etapa a IV-a a

CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ – DUNLOP 2015
(25 - 26 iulie 2015 Sinaia) „TROFEUL SINAIA”.
Comisia de Competiții constată că etapa a IV-a a CNVC - DUNLOP 2015 s-a
desfășurat în condiții normale, consemnând următoarele:
- S-au înscris și au fost validați în CNVCD 77 de concurenți și 5
echipe;
- S-au clasat 66 de concurenți(58 OPEN, 8 Istorice), au fost 10
abandonuri tehnice(8 OPEN, 2 Istorice) și 1 concurent a fost
exclus.
- Comisia a sesizat și la această etapă nerespectarea art. 33 din
Regulamentul Cadru CNVC, referitor la festivitatea de premiere „Pe
podiumul de premiere se prezintă numai piloții, fară rude, copii sau
suporteri” de către pilotul cu numărul 5 de concurs(Lucian Răduț) si
pilotul cu numărul de concurs 88(Ciprian Ciubotariu). Aceeași situație,
pentru concurenții 198(Ionel Asmarandei), 269(Radu Serban Enache) și
270(Marian Comșa), care nu au avut echipamentul de concurs sau
prezentare la festivitatea de premiere: ”Participarea la festivitatea de
premiere este o chestiune de onoare pentru fiecare pilot participant la
competiţie. Fiecare pilot va urca pe podium în combinezonul de concurs sau
în echipamentul de prezentare al său sau al echipei și va face toate
eforturile pentru a avea un comportament și o ținută ireproșabile.”
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- Comisia a observat nerespectarea art.33 lit.f „În afara cazurilor de forță
majoră, orice pilot clasat pe locurile I, II și III care nu va fi prezent la
FESTIVITATEA DE PREMIERE A ETAPEI va suporta o amendă în sumă de
300 Euro, din partea Federației Române de Automobilism Sportiv” în cazul
pilotului cu numărul 4 de concurs(Armando Battocchi) care nu a participat
nemotivat la festivitatea de premiere.
-

Comisia de Competiții a sesizat în cazul concurentului cu nr. 488 că

acesta nu a trimis Comisiei Tehnice documentația necesară conform
articolului 3.1.1 din cadrul regulamentului cadru: ”3.1.1. PILOȚI
DEBUTANȚI Piloţii/participanţii care posedă LICENŢA DE DEBUTANT pot
concura cu automobile din cele patru categorii: N, A, H, I, echipat cu un
motor care nu depăşeşte 180 CP. Se interzice piloților debutanți să
participe cu automobile cu o putere mai mare de 180 CP (valoare
masurabilă la orice dyno, la care se accepta o abatere de +/- 10%), cu
automobilele dotate cu turbină/compresor sau cu vehicule din categoria
D/E.
Pentru a participa in competitia debutantilor (pentru a fi cuprinsi in
clasamentul debutantilor) vezi si art. 28.1, litera i.
Piloţii care posedă LICENŢĂ DE DEBUTANT au obligaţia de a prezenta
Colegiului Comisarilor Tehnici al FRAS, înainte cu minimum 30 de zile,
documentaţia referitoare la caracteristicile tehnice ale automobilului cu care
doresc să concureze, inclusiv modificările aduse acestuia, sub rezerva
refuzului inscrierii in competitie.”.
- Comisia de Competiții a sesizat in cazul pilotului nr.463 (Radu Luca)
completarea eronată a incadrarii în grupa N1 a automobilului, în cererea de
înscriere. În consecință, Comisia a hotărât schimbarea încadrării din grupa
N1 în H1 pentru toate etapele anterioare și solicită punctul de vedere al
Comisiei Centrale de Arbitrii privind nesesizarea acestei erori de către
secretariatul cursei și comisarii tehnici.
Tot pentru concurentul cu nr.463, Comisia clarifică situația prezenței
acestuia în categoria Debutanți, prin existența protocolului FRAS-MACH1
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Racing valabil pentru anul 2015, care permite utilizarea automobilului
DACIA SANDERO în această categorie, în baza fișei tehnice Renault Sport
care limitează puterea motorului la 115 CP.
- Comisia a verificat alte aspecte privind nerespectarea regulamentelor în
vigoare cele mai multe fiind neconcordanțe ale echipamentelor tehnice.

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

Validează

rezultatele

etapei

a

IV-a

a

CAMPIONATULUI

NAȚIONAL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ – DUNLOP 2015 (25 - 26 iulie
2015 Sinaia) TROFEUL SINAIA.
2. – Sancționează cu Avertisment concurenții cu numerele de concurs

5 și 88 pentru încâlcarea repetată a Art.33, punctul 1, din
Regulamentul cadru al CNVCD 2015.
3. – Sancționează cu Avertisment concurenții cu numerele de concurs

198,

269,

270

pentru

încălcarea

Art.33,

punctul

1,

din

Regulamentul cadru al CNVCD 2015.
4. - Penalizează concurentul cu numărul 4(Armando Battocchi) pentru
încălcarea articolului 33, litera f, cu o amendă în valoare de 300
de euro(contravaloare lei), cu termen de plată 24 august 2015, în
contul FRAS.
5. –

Sancționează

cu

Avertisment

concurentul

cu

numărul

488(Cernăianu Bogdan Sorin) pentru încălcarea Art.3.1.1. și
certifică excluderea acestuia de la etapa a IV-a a CAMPIONATULUI
NAȚIONAL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ – DUNLOP 2015.
6. – Penalizează concurentul cu numărul 17(Cuzma Bogdan) pentru
încălcarea articolului 25.2 din Regulamentul cadru CNVCD 2015, cu
o amendă în valoare de 50 de euro(contravaloare lei), cu termenul
de plată 24 august 2015, în contul FRAS.

FRAS_CC-Decizia nr. 25 din 28 iulie 2015 –CNVC

Page 3

7. – Transmite către CCA propunerea de analizare urgentă a situației
generate de prezența la start a concurentului cu numărul 488 și
încadrarea greșită a concurentului cu numărul 463, precum și a
celorlalte posturi de arbitraj, așa cum reies din Procesele Verbale
ale ședințelor CCS.
8. – Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru
retransmitere celor implicați și pentru publicare.
9. - Difuzarea în media a unui comunicat referitor la această etapă.
Decizia a fost luată în prezența celor trei membri ai Comisiei de Competiții,
cu trei voturi în favoarea deciziei. Cu termen de contestație în 48 de ore de
la publicare.

Publicată joi, 30 iulie 2015, ora 20:00.

Comisia de Competiții
Emilian COSTAȘ

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

Florin CALANGEA

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

Radu DUMITRIU

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