FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 11 / 2 august 2016

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședința ordinară marți 2 august 2016, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea ordine de zi:
1. Modificări apărute în Calendarului competițional 2016 :
- CNKD (devansarea etapei din 17 – 18 septembrie 2016 in 2
– 3 septembrie 2016) la solicitarea ATA proprietarul pistei;
- CNRR (anularea etapei TRANSCARPATIC RALLY RAID 2016
datorita lipsei de participanti) la solicitarea organizatorului
TRANS CARPATIC CLUB BRASOV;
- CNTA – anularea campionatului din lipsa de participanti la
solicitarea organizatorului LEGAL RACING;
- CNSP – anularea etapelor I si II si aprobarea etapei a III in
30.07.2016.
- modificarea etapei a IV-a din CND de la Poiana Brașov la
Constanța
2. Solicitarea schimbării suprafeței de rulare macadam cu asfalt
pentru
RALIUL PERLA HARGHITEI 2016, în conformitate cu adresa organizatorului
MAXX RACING nr. 11/05.07.2016, care este o revenire la adresa nr.
23/17.12.2015.
3. Solicitarea PRODRIVE SIBIU – organizator CNSP , să se renunțe la taxa de
număr preferențial (50 Euro) pentru piloții acestei discipline.
4. Semnarea unui parteneriat cu clubul sportiv AMC Racing pentru organizarea
în 2017 a unui nou tip de competiții, în cadrul Campionatului Național de
Super Rally.
5. Calendar Competițional 2017: Strategie, Campionate și număr de etape.
6. Prezentarea noilor contracte propuse spre semnare precum și analiza celor
existente.
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7. Studierea evidențelor contabile FRAS.
8. Discuții referitoare la noua Lege a Sportului.
9. Diverse
Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform
art. 28 alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a 8 membri. Reprezentantul
MTS și domnul Sebastian Luca nu au fost prezenți.
1. Norris MĂGEANU
2. Cătălin NICOLAESCU
3. Crinu ANDĂNUȚ
4. Ioan BADIU
5. Iustinian PLEȘA
6. Bogdan MIHĂESCU
7. Matei MIHĂESCU
8. Sandor BENEDEK
9. Sebastian LUCA
D-l Sergiu Nechita

-

Președinte
Vicepreședinte
Vicepreședinte
Secretar General
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru (absent)
Reprezentant MTS (absent)

În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat
Ștefan Șerban.

S-au analizat materialele incluse pe ordinea de zi și conform acesteia,
Consiliul Federal hotărăște următoarele :
1) Modificari in calendarul competitional 2016:
 S-a hotarat schimbarea locatiei Etapei a V-a a Campionatului
National de Karting Dunlop 2016 de la ATA la Prejmer Circuit,
menținându-se data stabilită, 17-18 septembrie 2016.
 A fost acceptată cererea clubului sportiv Romanian Drift
Community de modificare a locației etapei a IV-a din
Campionatul Național de Drift de la Poiana Brașov la
Constanța.
2) Consiliul Federal, după analiza cererii depuse în acest sens și după
audierea domnilor Cătălin Nicolaescu(Comisia de Securitate FRAS) și
Danny Ungur(Comisia de Raliuri FRAS), aprobă cererea clubului
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Maxx Racing de schimbare a suprafeței de rulare din macadam în
asfalt pentru RALIUL PERLA HARGHITEI 2016.
S-a votat cu 7 voturi pentru si o abținere.
3) Nu s-au acceptat derogări de la regulament în ceea ce privește
scutirea de la plata taxei pentru număr preferențial.
4) S-a aprobat semnarea contractului dintre FRAS și clubul AMC Racing
pentru organizarea din postura de promotor a unor competiții de
super rally din 2017. S-a hotârât înființarea Comisiei Naționale de
Super Rally care să gestioneze acest campionat precum și crearea și
implementarea regulamentelor aferente.
5) S-a propus și acceptat ca în 2017 calendarul competițional să
cuprindă:
- Off Road minim 7 etape
- Drift minim 6 etape
- Rally Cross minim 6 etape
- Karting 6 etape
Pentru celelalte discipline numărul etapelor va fi stabilit la
următoarea ședință a Consiliului Federal, pe baza propunerilor
făcute de președinții comisiilor sportive.
6) S-a decis aprobarea semnării contractelor de colaborare și prestări
servicii prezentate. Dintre acestea se remarcă contractul cu Trust
Motors(importatorul Peugeot și Citroen în România) prin care
Peugeot devine mașina oficială a motorsportului românesc,
contractul cu SC Romtec Austria SRL(producătorul lichidului de
parbriz JetXpert), parteneriatul cu Federația Asociațiilor de
Promovare Turistică din România, contractul cu Asociația Pentru
Dezvoltarea și Promovarea Turismului Litoral-Delta Dunării. Toate
aceste parteneriate vor fi prezentate publicului printr-o serie de
comunicate oficiale, în perioada următoare.
7) S-au studiat evidențele contabile FRAS și s-a hotărât înștiințarea
tuturor cluburilor și a sportivilor despre restanțele financiare către
FRAS.
S-a hotărât neacceptarea la startul oricărei competiții din calendarul
FRAS 2016, începând cu 01 Septembrie 2016 a sportivilor și
cluburilor care înregistrează debite neachitate până la această dată.
8) S-a hotărât continuarea de către președintele FRAS a acțiunilor care
privesc armonizarea legii sportului în concordanță cu interesele și
statutul FRAS.
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9) - s-a hotărât organizarea în anul 2017, în cadrul Campionatului
Național de Raliuri Dunlop a unui Trofeu R2, susținut de federație și
partenerii acesteia.
-

s-a aprobat decizia Comisiei de Rally Raid de înlocuire a domnului
Bogdan Negru cu domnul Ferentz Attila.

-

S-a aprobat înființarea unei comisii interne FRAS care să
evalueze și să vândă autoturismele vechi deținute de FRAS.

-

S-a aprobat demararea de activități economice ocazionale în
limitele prevăzute de statut, pentru creșterea bugetului Federației

Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii fondatori, membrii CF,
comisiile de specialitate, toate cluburile sportive afiliate, arbitri, oficiali,
organizatori etc., de aplicarea prevederilor acesteia fiind direct răspunzători.
Prezenta hotărâre va fi transmisă cluburilor sportive, în termen de maxim 3
zile, prin grija secretarului general al FRAS.

Întocmit,
Ioan Badiu
Prenume
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