FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal
HOTĂRÂREA nr. 4/09.07.2014
În şedinţa de miercuri, 09 iulie 2014, Consiliul Federal al Federaţiei Române de
Automobilism Sportiv a luat următoarele decizii:
1. Consiliul Federal a analizat modalitatea prin care dl Mihai Tanase (CS Nautic
Motorsport) intelege sa comunice cu FRAS, respectiv sa isi exprime nemultumirea fata
de punctajul rezultat din cele 11 rapoarte intocmite de catre oficialii si sportivii FRAS,
participanti la Raliul Deltei, prin intermediul unor repetate email-uri trimise de dl Tanase
pe adresa FRAS, mail-uri deschise mai multor persoane fizice/juridice ce nu sunt in
masura sa intervina in evaluarea unei competitii a FRAS. Consiliul Federal al FRAS
constata ca se incearca initierea unei presiuni colective pentru influentarea arbitrajului,
respectiv a evaluarii competitiei, de o maniera ce nu are nimic comun cu comunicarea
institutionala. Considerand ca aceasta modalitate de adresare dinspre un club afiliat catre
Federatie este total neadecvata, cu atat mai mult cu cat acel email contine o serie de acuze
nefondate la adresa FRAS, Consiliul Federal a decis convocarea si audierea d-lui Mihai
Tănase la urmatoarea ședința ce va avea loc marți 15 iulie a.c. ora 18:00, la sediul FRAS
din București, sector 2, str. Matei Voievod, nr 30, pentru a da explicații în legătură cu
acuzele aduse și limbajul folosit atât în conținutul mail-ului, cât și in legatura cu
avertizarile sau amenintarile exprimate public pe diverse alte canale de comunicare;
2. Amana solutionarea cererii domnului Iovan Petru de eliberare licență pilot debutant
viteză în coastă pana cand acesta va depune la secretariatul FRAS documente care să
ateste palmaresul sportiv, urmând ca cererea să fie rediscutată în următoarea ședință a
Consiliului;
3. Trimite cererea domnului Lucien Hora de modificare a regulamentului CNVCD cu
privire la prevederea care interzice prezența din anul 2015 a monoposturilor cu motoare
aspirate, cu cilindree mai mare de 2000 cmc, spre analiza, către Comisia Naționala de
Viteză în Coastă;
4. Aprobă cererea domnului Eduard Tontsch de a participa în cadrul etapelor din CNVCD
cu două automobile de concurs la două categorii și clase diferite, respectiv I1A2 și I2B3;
5. Afiliază provizoriu clubul sportiv: CS Ono 41 Racing
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