FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal
HOTĂRÂREA nr. 8 / 1 iunie 2016

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședința ordinară miercuri 1 iunie 2016, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situației la zi a facturilor FRAS , primite și emise pe 2016.
2. Prezentarea de către președintele FRAS, domnul Norris Măgeanu, cu
date concrete, a demersurilor pentru afilierea la FIA și eventual
discutarea unei strategii în acest sens.

3. Aducerea la cunoștința Consiliului Federal de către domnul Bogdan
Mihăescu a problemei motoarelor Honda-KID pentru karting (strategie
, vanzari , plati etc).
4. Discutarea necesității cumpărării aparaturii de cronometraj
(decodor+soft) necesare desfășurării oricăror competiții pe circuit.

5. Discutarea necesității achizitionării unui aparat de măsurare grade
distribuție motor atât pentru karting cât și pentru automobilism . Acest
aparat se poate utiliza și la automobilism cu condiția instruirii
operatorilor care ar trebui să aibă cunoștințe bazice în domeniul
motoarelor.
6. Aprobarea afilierii provizorii a clubului RICHY RACING TEAM din
Miercurea Ciuc.
7. Luarea la cunoștință a demisiei domnului Cătălin Ghigea din funcția de
președinte al Comisiei de Viteză în Coastă și din cea de membru al
Comisiei de Disciplină FRAS.
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8. Diverse.

Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform
art. 28 alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a opt membri. Un membru al
Consiliului Federal a absentat, alături de reprezentantul MTS.
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
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 ordinii de zi,
Consiliul Federal hotărăște următoarele :
1.
S-au analizat documentele solicitate și prezentate. S-a decis
continuarea completării acestor situații până la următoarea ședință pentru
clarificarea detaliilor financiare.
2.
În urma prezentării stadiului demersurilor pentru afilierea la FIA și în
urma consultării documentelor primite de la Eurosport, Consiliul Federal decide,
continuarea demersurilor și trimiterea unei adrese către clubul sportiv ”ACS
Scorpion Rally Team” pentru clarificarea soldului de 220 000 euro pe care
acesta ii datoreaza din 2013 instituției menționate.
3.
S-a discutat modul de implementare al motoarelor Honda în
Campionatul Național de Karting Dunlop, pentru clasa kid. Avantajele acestor
motoare sunt fiabilitatea, costul scăzut al întreținerii, garanția de 2 ani,
posibilitatea de a evidenția talentul copiilor în pilotajul sportiv prin egalitatea
performanțelor tehnice, motoarele Honda fiind perfect echilibrate față de
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modelele din anii trecuți. În concluzie s-a luat la cunoștință acest fapt și s-a
decis continuarea proiectului.
4.
S-a votat in unanimitate pentru achiziționarea aparaturii din fonduri
primite de la MTS.
5.
S-a votat in unanimitate pentru achiziționarea aparaturii respective,
din fonduri primite de la MTS.
6.
S-a votat in unanimitate afilierea provizorie a clubului RICHY
RACING TEAM.
7.
Consilul Federal a luat la cunoștință despre demisia domnului Cătălin
Ghigea, înregistrată cu nr.815/09.05.2016, din funcția de președinte al Comisiei
de Viteză în Coastă și din funcția de membru al Comisiei de Disciplină. S-a votat
preluarea funcției de președinte interimar al Comisiei de Viteză în Coastă de
către președintele FRAS, domnul Norris Măgeanu.
8.

a). Având în vedere prevederile FIA pentru desfășurarea

etapelor internaționale din cadrul ERT/BRT precum și pentru o
gestionare eficientă a situațiilor apărute în acest tip de competiții pe
teritoriul României, Consiliul Federal, după consultarea președintelui
CCA, hotărăște ca la etapa ”Danube Delta Rally 2016”, să activeze un
singur CCS, format din:
-

Stoyan Radev(BG) – delegat FIA

-

Kamen Mihaylov(BG) – delegat FIA

-

Sandor Benedek (RO)
b). Se aprobă explicitările/modificările propuse de Comisia

Națională de Off Road la regulamentul sportiv al Campionatului Național
de Off Road 2016 (ANEXA D – 2016, anexată acestei hotărâri).
c).

Se

decide,

în

unanimitate

respingerea

solicitării

organizatorului etapei de raliu ”Transilvania Rally 2016” cu privire la
introducerea unei probe de macadam în programul raliului.
d). S-a decis cu majoritate de voturi că regulamentul Sportiv
și Regulamentul Particular CNVC 2016 sunt complementare, răspunzând
astfel la adresa trimisă de domnul Radu Dumitrescu cu privire la aceste
aspecte.
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e). Luând la cunoștință unele situații apărute în desfășurarea
de evenimente din Campionatele Naționale, Consiliul Federal reamintește
că orice organizator de eveniment trebuie să obțină avizul prealabil FRAS,
pentru contractele de sponsorizare proprii cu sponsorii care se pot afla în
potențial conflict de interese cu sponsorii sau partenerii FRAS. În acest
sens Consiliul Federal cere Secretariatului General ca până la următoarea
ședință să prezinte contractele dintre FRAS și organizatori aferente anului
2016.
f). În urma rapoartelor prezentate de presedintele federației și
în conformitate cu art.46 lit.b, art.46 alin.(2), art.50 din legea sportului
69/2000, coroborate cu art.135-151 și art.348 din noul cod penal,
Consiliul Federal hotărăște demararea procedurilor penale împotriva
societăților și cluburilor sportive care organizează competiții în afara
prevederilor legale.
g). S-a studiat propunerea de completare a regulamentului de
Licențiere pentru Școlile de Pilotaj Sportiv. S-a decis amânarea luării unei
decizii.

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,
Ștefan Șerban
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Prenume

Nume

Funcția

Norris

MĂGEANU

Președinte

Ioan

BADIU

Secretar General

Crinel

ANDĂNUȚ

Vicepreședinte

Cătălin

NICOLAESCU

Vicepreședinte

Justinian

PLEȘA

Membru

Sandor

BENEDEK

Membru

Bogdan

MIHĂESCU

Membru

Matei

MIHĂESCU

Membru
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