Comisia de Competiții

DECIZIA nr. 22/30 iunie 2015
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a FRAS
s-a

întrunit

marți,

30

iunie

2015

pentru

a

analiza

etapa

a

III-a

a

CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE CIRCUIT VITEZĂ și TIME ATTACK (28 iunie 2015 Adâncata).
Comisia de competiții constată că etapa

a III-a a CAMPIONATULUI

NAȚIONAL DE CIRCUIT VITEZĂ și TIME ATTACK (28 iunie 2015 - Adâncata) s-a
desfășurat în condiții normale, consemnând următoarele:
- s-au înscris la etapa de circuit viteză și au fost validați 14 piloți, din care
7 piloți la clasa LOGAN și 7 la clasa VW LUPO, și 7 piloti la etapa de Time
Attack.
Comisia a analizat Decizia CCS, propunând pentru pilotul cu nr. 1
transmiterea unui AVERTISMENT pentru abateri repetate (loviri din spate pe
frânare, lovire decor, etc.) urmând ca la următoarea etapă, pentru repetarea
acestor abateri, să i se aplice sancțiuni în timp.
Pentru pilotul cu numărul de concurs 26 comisia propune audierea și
analizarea situației de către Comisia de Disciplină.
În consecință, Comisia de Competiții a decis următoarele:
1. - Sancționarea cu AVERTISMENT a concurentului nr. 1 pentru abateri
repetate.
2. – Trimite către Comisia de Disciplină spre analiză situația concurentului
cu nr. 26
3. - Omologarea clasamentelor etapei a III- a a CN Circuit Viteză și CN
Time Attack 2015 – Adâncata.
4. - Publicarea clasamentelor pe site-ul FRAS
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5. - Difuzarea în media a unui comunicat referitor la această etapă.
6. - Transmiterea deciziilor de mai sus Secretariatului FRAS pentru
retransmitere celor implicați și pentru publicare.

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.

Comisia de Competiții
Emilian COSTAȘ

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

Florin CALANGEA

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

Radu DUMITRIU

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