FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Comisia de Competiții
DECIZIA nr. 19/17 iunie 2015
Campionatul Național de Viteză în Coastă -DUNLOP 2015
Etapa a III-a, CUPA GORJULUI
În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2. și cu Comunicatul 18/16
iunie 2015, Comisia de Competiții a FRAS s-a întrunit miercuri 17 iunie 2015
pentru a analiza etapa a III-a a CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE VITEZĂ ÎN
COASTĂ-DUNLOP 2015 – CUPA GORJULUI, desfășurată în perioada 13-14
iunie 2015.
Comisia a constatat următoarele:
- s-au înscris și au fost validați 52 de piloți, din care 10 la grupa A,
4 la grupa N, 32 la grupa H, 6 la grupa I2 și 5 echipe.
- CCS a emis Comunicatul nr. 1 referitor la faptul că cererile pentru
eliberarea de licențe de invitat „one event” se pot solicita și elibera până la
închiderea verificărilor administrative și la faptul că pilotul cu nr. 414 va fi
admis la start după ce va prezenta Directorului Sportiv permisul de
conducere.
- 5 piloți au solicitat și au primit aprobare să urce cu invitați „one
event”.
- Observatorul Federal și Observatorul Arbitri au remarcat faptul că o
parte dintre arbitri delegați din posturi au fost nepregătiți.
- s-a solicitat remedierea problemei comunicațiilor care nu au
funcționat corespunzător, secretariatul neavând în mai multe momente
legătură cu startul, sosirea și stopul.
- CCS a sancționat pilotul cu nr. 5 cu excluderea din competiție
conform art. 16.1 din Regulamentul CNVC-D 2015 (după start a abandonat,
nu a rămas pe loc și a mers în marșarier) primind și avertisment din punct
de vedere disciplinar.
- după finalul cursei, CCS a sesizat că unii piloți au părăsit parcul închis
și a decis excluderea din cursă a celor cu nr. 77, 473, conform art. 5.1 din
Regulamentul cadru.
- ca urmare a sesizării Observatorului Federal, dl. Claudiu David,
comisia a analizat și discutat procedura de amânare a startului pilotului cu
nr. 3, invitând la audieri mai mulți sportivi și arbitri ai competiției.
- la verificarea tehnică finală nu s-au constatat neconformități
tehnice.
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- CCS a validat rezultatele provizorii, s-au afișat și a dispus
desfășurarea festivității de premiere.
În consecință, Comisia de Competiții a decis următoarele:
1.- Omologarea clasamentelor etapei a III-a a Campionatului Național
de Viteză în Coastă-DUNLOP 2015– CUPA GORJULUI;
2.- Publicarea clasamentelor pe site FRAS și difuzarea lor celor implicați;
3.- Pentru încălcarea nejustificată a Art. 10.2.1 din Regulamentul Particular
al competiției, propune Consiliului Federal și Comisiei Centrale de Arbitri,
sancționarea conducerii competiției și a Șefului Verificării Tehnice.
4.- Comisia de Competiții solicită Comisiei Centrale de Arbitri un raport
referitor la prestația arbitrilor delegați la competiție și propuneri de
sancționare a acestora.
Decizia a fost luată în prezența celor trei membri ai Comisiei de
Competiții, cu două voturi pentru și o abținere (F. Calangea).
Comisia de Competiții
Emilian COSTAȘ
Florin CALANGEA
Radu DUMITRIU
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