FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Comisia de Competiții
DECIZIA nr. 13 /26 mai 2015
CNVCoastă-DUNLOP 2015 –et. a II-a ALBA MOTOR CHALANGE
În conformitate cu Statul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a FRAS s-a întrunit
marți 26 mai 2015 pentru a analiza etapa a II-a a CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE
VITEZĂ ÎN COASTĂ-DUNLOP 2015 – ALBA MOTOR CHALLANGE, desfășurată în perioada
23-24 mai 2015.
Comisia constată că ALBA MOTOR CHALLANGE - etapa a II-a a CNVCoastăDUNLOP 2015 s-a desfășurat în condiții normale, consemnînd următoarele:
- s-au înscris și au fost validați 58 de piloți, din care 8 grupa A, 8 grupa N, 35
grupa H, 7 grupa I2 și 3 echipe.
- CCS a emis un Buletin Info nr. 1 referitor la schimbarea componenței CCS și a
conducerii cursei, precum și la alte probleme de bunul mers al competiției,
- s-a ținut BRIEFING cu piloții,
- 11 piloți au solicitat și au primit aprobare să urce cu invitați „one event”.
- au primit avertisment piloții cu nr. 27 (comportament nesportiv) și 416 (urcare cu
geam deschis),
- au fost amendați piloții nr. 22, 63, 416, 435 pentru transport persoane la
coborâre, iar 64 pentru depășire la coborârea de la sosire,
- s-a comunicat foarte greu pe stațiile radio,
- directorul sportiv a propus ca urcările de recunoaștere să nu mai fie cronometrate,
întrucât piloții merg tot în regim de cursă,
- la verificarea tehnică finală nu s-au constatat neconformități tehnice.
- președintele CCS propune restabilirea procedurii de acceptare a cererilor „one
event”, adică să se solicite doar la verificarea administrativă, iar după aceea să se
perceapă o taxă suplimentară,
În consecință, Comisia de Competiții a decis următoarele:
1.- Omologarea clasamentelor etapei a II-a a CNVCoastă-DUNLOP 2015– ALBA
MOTOR CHALANGE;
2.- Publicarea clasamentelor pe site FRAS și difuzarea lor celor împlicați;
3.- Analiza în comisiile de specialitate a propunerilor din PV al CCS-ședința a III-a.
3.- Difuzarea în media a unui comunicat referitor la această etapă.
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