FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV

HOTĂRÂREA nr. 3/27 octombrie 2016
A
COMISIEI DE APEL
Alcătuită din :
-

PAVELESCU DAN

- Președinte

-

ZĂRNESCU CONSTANTIN

- Membru

-

BARBU GHEORGHE

- Membru

Pronunțată azi, 27 octombrie 2016 la București
Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise soluționarea apelurilor
formulate de :
1.

NAPOCA RALLY ACADEMY, reprezentată de către doamna Carmen
Poenaru, privind anularea Deciziei nr. 22 din 13 octombrie 2016 a
Comisiei de Competiții FRAS în ceea ce privește soluția de
respingere ca nefondată a contestației depuse de NRA la Decizia
nr. 2 din 8 octombrie 2016 a CCS, apel înregistrat la FRAS sub nr.
944 / 17.10.2016.

2. Clubul Sportiv SIBIU RACING TEAM, reprezentat de către domnul
Baltador Horațiu și asistat de către avocat Cosmin Cojocaru,
împotriva Deciziei nr. 22 din 13 octombrie 2016 a Comisiei de
Competiții, prin care se solicită admiterea apelului/contestației și
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anume să se anuleze în parte decizia atacată și pe cale de
consecință

să mențină Decizia nr. 2/ 08.10.2016 pronunțată de

CCS cu privire la contestația SIBIU RACING TEAM referitoare la
neregulile sesizate cu privire la echipa NRA în cadrul Raliului Perla
Harghitei 2016.

În urma discuțiilor avute cu cei de mai sus, analizând Regulamentul
CNRD 2016, Regulamentul de Licențiere FRAS, motivele de apel,
precum și declarațiile persoanelor audiate și celelalte documente
oficiale ale etapelor CNRD 2016, Comisia de Apel
HOTĂRĂȘTE
a) Menținerea Deciziei nr. 22 din 13 octombrie 2016 a Comisiei
de Competiții FRAS.
Clubul

Sportiv

SIBIU

RACING

TEAM

nu

a

respectat

prevederile Art. 55.5 – APELURI din Regulamentul CNRD
2016 privitor la contestarea deciziei conducerii cursei de a
valida lista de participanți la Raliul Perla Harghitei 2016,
aceasta fiind și în spiritul prevederilor Codului Sportiv
Internațional FIA.
Comisia de Apel, analizând documentele oficiale ale etapei
CNRD – Raliul Perla Harghitei 2016, a constatat că ambele
echipe petente nu au îndeplinit condițiile regulamentare
privitoare la clase, deși ambele au schimbat clasa câte unui
automobil înscris în competiție (nr. concurs 1 – de la clasa 2
la 5 și nr. concurs 166 – de la clasa 11 la 9).
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b) Comisia

de

Apel

recomandă

Comisiei

de

Competiții

refacerea rezultatelor finale ale Raliului Perla Harghitei
2016 în conformitate cu Hotărârea de la punctul a).
c) Având în vedere că orice licențiere efectuată în a doua
jumătate

a

campionatului

nu

produce

puncte

pentru

clasamentul general (Art. 4.1 – Regulament Licențiere) și
nici pentru clasamentele anuale ale campionatului (Art. 6.2
– Regulament CNRD 2016) având în vedere că practic
putem asimila în acest caz statutul de pilot licențiat după
jumătatea clasamentului cu cel licențiat One Event, Comisia
de

Apel

recomandă

Comisiei

de

Competiții

analizarea

acestui aspect și dacă este cazul refacerea clasamentului
general pe echipe.
Taxele pentru soluționarea cererilor de apel vor fi reținute
de FRAS.
Definitivă, irevocabilă și executorie.

Pronunțată azi, 27 octombrie 2016 la București

PAVELESCU DAN

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

ZĂRNESCU CONSTANTIN- Membru
BARBU GHEORGHE

- Membru
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