Comisia de Competiții
DECIZIA nr. 31/22 septembrie 2015
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a
FRAS s-a întrunit marți 22 septembrie 2015 pentru a analiza Etapa a VI-a
a CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ – DUNLOP
2015 (19-20 septembrie 2015, Trofeul Câmpulung Muscel)
Comisia de Competiții a analizat modul de desfășurare a etapei a VI-a
a CNVC - DUNLOP 2015 consemnând următoarele:
-

S-au înscris și au fost validați: 58 de piloți și 5 echipe în etapă;

-

În cazul pilotului cu nr. de licență 290 s-a constatat înscrierea acestuia
la doua clase, respectiv B1 și B2, în cadrul aceleași competiții.
Conform reglementarilor Regulamentului Cadru CNVCD 2015,
art.4 “Pe parcursul unui an competițional, un automobil poate
trece de la o clasa la alta, o singură dată.” Comisia de Competiții
a constatat că pilotul numărul 290 (Constantinescu Petru) se află la a
doua schimbare de clasă (prima înregistrată la etapa a IV-a Sinaia iar
a doua la etapa a VI-a Câmpulung Muscel) încălcând astfel prevederile
regulamentului mai sus menționat. Comisia decide excluderea pilotului
cu numărul 290 din etapa a VI-a Câmpulung Muscel.

-

A luat act și susține decizia CCS cu privire la echipamentele de
protecție necorespunzătoare (respectiv lenjeria de corp) în cazul
piloților cu nr. 3, 22, 33, 44, 55, 46, 72, 75, 110, 474, 481, urmând
ca la următoarele etape să se aplice sancțiunile regulamentare cu
celeritate.

-

În cazul pilotului cu nr. de licență 2 (Zaberca Ovidiu) Comisia costată
că împrejurările accidentului se încadrează în normele sportive
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competiționale,

apreciind

pozitiv

prestația

promptă

a

Comisiei

Medicale din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv.
-

Comisia de Competiții constată gradul precar de completare al
dosarului cursei, atenționând incă o dată toți responsabilii asupra
acestei situații.
În consecință, Comisia de Competiții a decis:
1. – Omologarea rezultatelor etapei a VI-a a CAMPIONATULUI

NAȚIONAL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ – DUNLOP 2015 (19 – 20
septembrie 2015) Câmpulung Muscel în condițiile excluderii
pilotului nr.290.
2. – Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru

publicare.
3. – Publicarea clasamentelor pe site www.fras.ro.
4. – 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 .
Termen de contestație: 48 de ore de la publicare.
Publicată miercuri, 23 septembrie 2015, ora 23:00.
Comisia de Competiții
Emilian COSTAȘ

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

Florin CALANGEA

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

Radu DUMITRIU

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