FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal
HOTĂRÂREA nr. 6 / 23 iunie 2017

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședința ordinară vineri 23 iunie 2017, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea ordine de zi:
1. Analizarea propunerii a 51 de piloți ai Campionatului Național de
Viteză în Coastă de a fi înființat un grup de lucru la nivelul
Consiliului Federal al FRAS pentru a discuta neregulile întâlnite în
cadrul CNVCD 2017 și CNVCID 2017, pentru a pune la punct un Plan
de Măsuri eficient pentru eliminarea lor.
2. Analizarea propunerii făcute de Comisia Sportivă RCR ca în 2018 să
se inițieze Campionatul Național de Circuit pentru Vehicule Istorice.
3. Discutarea propunerii de modificare a calendarului competițional
CNKD 2017 facută de dl. Florin Calangea – membru CCA.
4. Ratificarea Deciziei Biroului Executiv al FRAS întrunit în 15 iunie
2017 la Bacău privind solicitarea echipajului cu nr. de concurs 499
Rares Dranca / Marius Păunescu de a participa la RALIUL MOLDOVEI
BACAU nu în cadrul unei cupe monomarcă sau la Rally2, ci în CNRD
2017.
5. Diverse
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Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform
art. 28 alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a 8 membri. De la numirea sa
ca director sportiv, invitat permanent la ședințele CF, fără drept de vot, este
domnul Ioan Badiu. La ședința au mai fost prezenți domnii Radu Dumitrescu,
Alex Mirea, Cătălin Ghigea și Ovidiu Zaberca.
1. Norris MĂGEANU
2. Cătălin NICOLAESCU
3. Daniel UNGUR
4. Paula STAN
5. Iustinian PLEȘA
6. Bogdan MIHĂESCU
7. Matei MIHĂESCU
8. Dan GÎRTOFAN
9. Mihai LEONTE
10. Ioan Badiu

-

Președinte
Vicepreședinte
Vicepreședinte
Secretar General Interimar
Membru
Membru
Membru
Membru(absent)
Membru
Invitat

În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat dl.
Dragoș Ioan Popescu.

S-au analizat materialele incluse pe Ordinea de Zi și conform acesteia,
Consiliul Federal hotărăște următoarele:
1.
a) formarea unui grup de lucru, în cadrul Comisiei Naționale de Coastă,
alcătuit în primă instanță din domnii Radu Dumitrescu, președintele comisiei,
Alex Mirea și Cătălin Ghigea. Ulterior, se mai pot alătura și alți membri. În
cadrul grupului se vor stabili necesitățile comisiei pe termen scurt și lung, care
vor fi prezentate apoi Consiliului Federal spre implementare.
b) respectarea ordinii de start la toate manșele unei competiții, chiar și în
primele recunoașteri
c) obligativitatea participării la briefinguri pentru TOȚI cei implicați în
desfășurarea unei competiții, sportivi, arbitri, organizatori. În acest sens se vor
introduce foarte clar în programul competiției orele când se vor face briefingurile
respective, atât pentru piloți(recomandarea CF este să fie făcut după verificările
tehnice inițiale de vineri seara) cât și pentru arbitri/organizator. Neprezentarea
la briefinguri se va penaliza cu 100 de euro/persoană. Directorul sportiv al
competiției este obligat să se prezinte mai devreme decât ceilalți oficiali la
competiție(minim 24 de ore) și să se informeze alături de organizator asupra
modului de desfășurare a competiției. De asemenea, directorul sportiv va face
cel puțin un briefing cu arbitrii din posturi, pentru o mai bună înțelegere
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reciprocă a modului de lucru. Directorul sportiv al competiției va fi retribuit
pentru timpul în plus petrecut la etapă.
d) premierea tuturor sportivilor se va face la 30 de minute de la finalul
competiției(de la momentul intrarii în parcul închis a ultimei mașini de concurs),
indiferent dacă la momentul respectiv rezultatele nu sunt finale și mai sunt
contestații de judecat.
e) crearea pe site-ul FRAS a unei arhive cu rezultatele și clasamente din
anii anteriori.
f) de la etapa a IV-a a CNVCD, Trofeul Resita, la finalul fiecărei competitii
comisia tehnică va verifica prin tragere la sorți două mașini de concurs
participante la grupele A și N. Verificarea va viza toate reperele, mai puțin blocul
motor. Tragerea la sorți va fi stabilită de domnul Radu Dumitrescu, președintele
comisiei, sau după caz de unul dintre membrii comisiei, domnii Florin Hangu sau
Laurențiu Oros.
g) de la etapa a IV-a a CNVCD, Trofeul Reșița, Comisia Națională de Viteză
în Coastă va demara împreună cu domnul Alex Mirea un proiect de mai bună
informare și comunicare a sportivilor și spectatorilor. În acest sens, va fi creat
un canal de informare publică unde vor fi anunțate toate deciziile directorilor
sportivi care aduc modificări la desfășurarea competiției și care îi vizează pe
sportivi și spectatori.
2. deschiderea unei noi pagini în motorsportul românesc este întotdeauna
primită cu brațele deschise, Consiliul Federal susține în totalitate această
ințiativă în cadrul Comisiei Naționale de Vehicule Istorice de Competiție. I se
transmite informarea domnului președinte al CNVIC, domnul Horia Popescu.
3. aprobă modificarea propusă, iar etapa a 5-a a Campionatului Național
de Karting Dunlop va fi în perioada 2-3 Septembrie la Prejmer și etapa a 6-a în
perioada 30 Septembrie – 1 Octombrie la Prejmer.
4.
a) ratifică decizia Biroului Executiv al FRAS întrunit în 15 iunie 2017 la
Bacău privind solicitarea echipajului cu nr. de concurs 499 Rares Dranca /
Marius Păunescu de a participa la RALIUL MOLDOVEI BACAU nu în cadrul unei
cupe monomarcă sau la Rally2, ci în CNRD 2017;
b) la următoarele etape la care va participa, echipajul, cu susținerea FRAS
și a organizatorului cupei monomarcă DACIA, va fi acceptat doar cu condiția
înscrierii în cadrul cupei, așa cum a stabilit Consiliul Federal și Adunarea
Generală. Privilegiul și șansa de a putea pilota un automobil de competiții
înaintea împlinirii vârstei de 18 ani aduce și obligații și cere responsabilitate și
respect pentru regulamente.
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5.
a) în urma informării că în ciuda deschiderii și înțelegerii arătate de FRAS
față de organizatorul competiției Danube Delta Rally 2017 din perioada 29 Iunie
– 1 Iulie 2017, organizatorul refuză să obțină acordul FRAS pentru desfășurarea
competiției, începând de luni, 26.06.2017, Secretariatul General FRAS va emite
adrese către autoritățile locale, centrale și poliție prin care să prezinte
ilegalitatea desfășurării competiției. Va fi informată și presa locală și națională.
b) Pâna la următorul Consiliu Federal, Doamna Secretar General Interimar
Paula Stan va prezenta grilele de încadrare pentru acordarea titlului de Maestru
al Sportului;
c) Întrucât organizatorii cupelor monomarcă DACIA și SUZUKI și unele
cluburi NU și-au plătit taxele către FRAS, la următoarele etape din CNRD și
CNVCD sportivii care activează în cupele sau cluburile cu datorii nu vor fi
acceptați la start. În acest sens, secretariatul FRAS va transmite către
secretariatul organizatorilor situația datornicilor la zi;
d) acceptă propunerea Președintelui CCA, domnul Rareș Florescu, de
achiziționare de cămăși, tricouri și veste inscripționate pentru arbitrii și
oficialii FRAS, după prezentarea propunerii finale către CF. Sunt acceptate
branding-urile eventualilor parteneri(sponsori) cu condiția prezentării
graficii spre aprobare către Consiliul Federal;
e) stabilește competențele Directorului Sportiv al FRAS, domnul Ioan
Badiu. Acestea vor fi anexate contractului de muncă și incluse în fișa
postului;
f) în urma analizării sesizării făcute de un membru al echipei
organizatorice de la etapa a III-a a CNVCD, Cupa Gorjului 2017, prin care sunt
prezentate unele situații de abatere de la buna conduită sportive, transmite
către Comisia de Disciplină analiza și soluționarea sesizării;
g) în urma analizării cererii sportivului Bogdan Bărbatu, posesor al licenței
de Pilot Debutant Viteză în Coastă cu Nr. 407, de a i se aproba trecerea la
categoria avansați, Consiliul Federal al FRAS a respins solicitarea în conformitate
cu prevederile Regulamentului de Licențiere.

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 secretariatului FRAS.
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Întocmit,
Dragoș Ioan Popescu

Prenume

Nume

Funcția

Norris

MĂGEANU

Președinte

Cătălin

NICOLAESCU

Vicepreședinte

Daniel

UNGUR

Vicepreședinte

Paula

STAN

Secretar General Interimar

Justinian

PLEȘA

Membru

Bogdan

MIHĂESCU

Membru

Matei

MIHĂESCU

Membru

Dan

GÎRTOFAN

Membru

Mihai

LEONTE

Membru
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