FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal
HOTĂRÂREA nr. 1/13.01.2015
În şedinţa de marti, 13 ianuarie 2015, Consiliul Federal al Federaţiei Române de
Automobilism Sportiv a luat următoarele decizii:
1. Aproba regulamentele Campionatulor Nationale de raliuri si karting urmand ca acestea
sa fie publicate pe site-ul FRAS;
2. Aproba publicarea listei preliminare a ale membrilor cu drept de reprezentare, a
structurilor sportive afiliate care nu au, dar pot dobandi drept de vot ulterior publicarii
listelor ori in cadrul sedintei respective;
3. Aproba modalitatea de alegere a membrilor consiliului federal, aceasta ramanand
neschimbata fata de cea din 2010, sub urmatoarea forma:
Alegerile pentru Consiliul Federal se desfăşoară pe funcţii, după cum urmează:
(1)- Preşedintele va fi ales dacă întruneste majoritatea simplă a voturilor
membrilor prezenţi cu drept de vot.
(2)- În situaţia în care sunt mai mult de doi candidati la presedentie, daca la
primul tur de scrutin niciunul dintre acestia nu a obţinut majoritatea simpla
(>50%, de ex. 38 la 37) a voturilor membrilor prezenţi, se va organiza un al doilea
tur de scrutin cu primii doi candidaţi, clasaţi în ordinea numărului de voturi
obtinute la primul tur.
(3)- La al doilea tur de scrutin va fi declarat castigator candidatul care obţine
numărul cel mai mare de voturi, indiferent daca castigatorul obtine sau nu
majoritatea simpla. In caz de egalitate, alegerile se reprogrameaza in maxim 45
zile, reluandu-se intreaga procedura statutara a unei adunari generale de alegeri.
(4)- Daca un candidat la presedentie candideaza impreuna cu o echipa si daca
acesta castiga presedentia, toti membrii echipei castiga implicit posturile in care
au fost nominalizati. Daca echipa pierde presedentia, automat toti membrii
acesteia pierd alegerile. Membrii echipei unui candidat la presedentie nu pot
candida independent si nici nu pot face parte din echipa altui candidat.
(5)- Vicepresedintii sunt alesi similar presedintelui (art. 1, 2 si 3) iar membrii
Consiliului Federal vor fi aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
întrunite.
(6)- În cazul în care, pentru ocuparea ultimului loc de membru al Consiliului
Federal, doi sau mai mulţi candidaţi au un număr egal de voturi se va organiza
pentru aceştia un nou tur de scrutin.
(7)- Reprezentantii cluburilor cu drept de vot se vor prezenta pe rand la comisia
desemnata sa numere si sa valideze voturile, in ordinea listelor aprobate de catre
Comisia electorala, vor primi buletinul de vot dupa care vor vota individual prin

introducerea buletinului de vot in urna, bifat in casuta din dreptul candidatului
preferat.Buletinele cu mai multe optiuni bifate fata de nr. de posturi se anuleaza.
4. Afiliaza provizoriu ACS Extreme Sport Events;
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