Comisia de Competiții
DECIZIA nr. 29/08 septembrie 2015
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a
FRAS s-a întrunit marți 8 septembrie 2015 pentru a analiza :
1. Etapa a V-a a CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE KARTING –
DUNLOP 2015 (5-6 septembrie 2015 Bacău)
Comisia de Competiții a analizat modul de desfășurare a etapei a V-a a CNK
- DUNLOP 2015 consemnând următoarele:
-

S-au înscris și au fost validați 54 piloți (10 KID, 3 MICRO ROTAX,
6 MINI, 5 ROTAX MINI, 5 ROTAX MAX SENIOR, 1 KF, 6 ROTAX
MAX MASTERS, 4 ROTAX DD2, 4 ROTAX DD2 MASTERS, 10 KZ )
și 1 echipă – ROAD RUNNER RACING TEAM.

-

La verificarea tehnică s-a constatat lipsa echipamentului destinat
protecției cervicale la toți participanții din clasa KZ, aceștia au luat
startul în urma semnării unor declarații pe proprie răspundere.

-

În manșa finală a clasei MINI, concurenții 11 și 73 au trecut prin
exteriorul pistei din zona liniei start-sosire, nerespectând traseul și
neobținând timpi pentru turul în care se aflau.

Colegiul Comisarilor

Sportivi au hotărât clasarea acestora la finalul cursei pe pozițiile 4 și 5
ale clasamentului.Comisia de Competiții a analizat

prezentarea

situației de către arbitrii din posturi, de către Directorul de Concurs și
a vizionat materialele video.
În consecință, Comisia de Competiții a decis:
1. – Începând cu următoarea etapa este OBLIGATORIE prezentarea la
Revizia Tehnică

și purtarea ehipamentului destinat protecției cervicale

de către toți piloții în manșele de antrenament și de concurs.
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2. Hotărârea Colegiului Comisarilor Sportivi ai concursului a fost

corectă și respinge Contestația nr. 7/06.09.2015 depusă de către
pilotul cu nr. 11 Andrei Boacă.
3. – Omologarea rezultatelor etapei a V-a a CAMPIONATULUI

NAȚIONAL DE KARTING – DUNLOP 2015 (5 – 6 septembrie
2015) Bacău
4. – Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru
publicare.
5. – Publicarea clasamentelor pe site www.fras.ro
6. – 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 2 voturi pentru și o abținere. Cu termen de contestație în 48
de ore de la publicare.
Publicată marți, 8 septembrie 2015, ora 22,00

Comisia de Competiții
Emilian COSTAȘ

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

Florin CALANGEA

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

Radu DUMITRIU

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