FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV

HOTĂRÂREA nr. 2/20 Iulie 2018
A
COMISIEI DE APEL
Alcătuită din :
-

PAVELESCU DAN

- Președinte

-

ZĂRNESCU CONSTANTIN

- Membru

-

BARBU GHEORGHE

- Membru

Pronunțată azi, 20 Iulie 2018 la București

Pe ordinea de zi a ședinței a fost înscrisă soluționarea apelului
formulat de Dl. Necula Radu – privind Decizia nr. 9 din 4 Iulie 2018 a
Comisiei de Disciplină.
Ședința Comisiei de Apel FRAS s-a desfășurat în condiții de audio –
conferință.
A fost audiat domnul Necula Radu pentru unele detalii suplimentare.
Domnul Barbu Gheorghe – membru al comisiei nu a putut fi contactat din
motive tehnice, dar în discuțiile bilaterale cu ceilalți membri ai comisiei, a
avut un punct de vedere privitor la acest caz.
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În urma discuțiilor avute cu persoana

mai sus menționată, a

consultării documentelor depuse la dosar, a analizei în litera și spiritul
Regulamentelor în vigoare, Comisia de Apel FRAS

HOTĂRĂȘTE
-

Anularea Decizia Nr. 9 din 4 Iulie 2018 a Comisiei de
Disciplină.

-

Returnarea taxa de apel petentului.

-

Cu toate acestea Comisia de Apel recomandă atât sportivilor
cât și oficialilor angrenați în diverse competiții FRAS să
recurgă la mijloacele regulamentare de rezolvare a situațiilor
apărute și să evite cu orice preț adresarea de jigniri și injurii.

-

Solicită Consiliului Federal ca prin Comisia de Competiții să
stabilească motivele pentru care Colegiul Comisarilor Sportivi
(CCS) de la COTNARI RALLY 2017, TRANSILVANIA RALLY
2018, RALIUL ARADULUI KIA 2018 ȘI RALIUL MOLDOVEIBACĂU 2018, nu a dat nici un răspuns sportivului privind
ordinea de start și neregulile în stabilirea acesteia. De fiecare
dată

pilotul

a

solicitat

aceste

lucruri

prin

intermediul

responsabilului relatii concurenți, sau prin intermediul unui
membru CCS.
Decizia este Definitivă, Irevocabilă și Executorie.
Pronunțată azi,20 Iulie 2018 la București
PAVELESCU DAN

- Președinte ............................

ZĂRNESCU CONSTANTIN- Membru
BARBU GHEORGHE
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- Membru
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