FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV

HOTARAREA nr. 1 /15 septembrie 2015
A
COMISIEI DE APEL
Alcătuită din
- PAVELESCU DAN

- Presedinte

- ZARNESCU CONSTANTIN

– Membru

- BARBU GHEORGHE

- Membru

Pronunțată azi, 15 septembrie 2015 la București
Pe ordinea de zi a sedintei au fost înscrise soluționarea apelurilor
formulate de :
1.

Napoca Rally Academy reprezentată de director sportiv Banca

Dacian, apel înregistrat la FRAS sub nr. 322/3.07.2015,
2.

Markus Nicolae Ardelean, sportiv, membru al echipajului nr.447

impotriva deciziei nr.21/30.06.2015 a Comisiei de Competiții FRAS referitoare
la evenimentele petrecute la Raliul Moldovei – Moinești 2015, apel inregistrat la
FRAS sub nr. 321/03.07.2015
3.

Tomescu Gabriel, tutorele pilotului Tomescu Andrei – apel

înregistrat la FRAS sub nr. 5/02.07.2015
4.

Clubul sportiv ACS WILLIMSPORT – reprezentat de Viorel Nicolae

– apel înregistrat la FRAS sub nr. 342/10.08.2015
In ceea ce priveste apelurile formulate, Comisia de Apel constatata
urmatoarele:
a)

Referitor la apelul formulat de Napoca Rally Academy

reprezentată de director sportiv Banca Dacian, apel înregistrat la FRAS
sub nr. 322/3.07.2015, impotriva deciziei nr.21/30.06.2015 a Comisiei
de Competiții FRAS referitoare la evenimentele petrecute la Raliul
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Moldovei – Moinești 2015, membrii Comisiei de Apel constată că taxa
de apel a fost achitata in termenul prevazut de Regulament si in
cuantumul prevazut de normele financiare ale FRAS aferente anului
2015 si că procedura de convocare a părților a fost legal indeplinita.
Din partea apelantei au fost prezenți domnul Banca Dacian – Director
Sportiv si domnul Pulpea Dorin – sportiv, care au si fost audiati in fata
Comisiei de Apel.

Apelul a fost motivat in scris, fiind atasate in

sustinerea acestuia si o serie de inscrisuri.
Analizând motivele de apel, declaraţiile persoanelor audiate precum şi
celelalte probe existente la dosar, Comisia de Apel va respinge apelul formulat
de apelanta Napoca Rally Academy si va mentine in totalitate Decizia apelata,
respectiv Decizia nr.21/30.06.2015 a Comisiei de Competiții FRAS, decizie prin
care a fost dispusă excluderea echipajului cu nr de concurs 94 alcătuit din
Simone Tempestini si Dorin Pulpea din cadrul Raliului Moldovei – Moinești 2015,
ca fiind temeinica si legala.
Pentru a hotarî astfel, membrii Comisiei de Apel constată că desi
organizatorul competitiei nu a respectat prevederile Regulamentului National de
Raliuri, Dunlop 2015, respectiv ale art. 6.3 – Roadbook, - 6.3.1 unde se
mentioneaza in mod expres ca Echipajele vor primi un roadbook care conține
descrierea detaliată a traseului obligatoriu ce trebuie urmat, echipajul cu
numarul de concurs 94 din cadrul acestei etape nu a respectat prevederile art.
6.32 din Regulament, respectiv Pe timpul raliului orice abatere de la traseul
impus va fi raportata comisarilor sportivi. Acestia vor penaliza echipajul cu
excludere pentru service interzis, cu singura exceptie cand abaterea de la
traseu a fost in raza vizuala a unui oficial al raliului si daca acesta poate atesta
ca asupra automobilului de concurs nu s-a efectut service interzis. De asmenea
s-a constatat ca nu exista rapoarte ale oficialilor in acest sens.
PENTRU ACESTE MOTIVE
HOTĂRĂŞTE:
Respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta Napoca Rally
Academy impotriva deciziei nr.21/30.06.2015 a Comisiei de Competiții
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FRAS, decizie prin care a fost dispusă excluderea echipajului cu nr de
concurs 94 alcătuit din Simone Tempestini si Dorin Pulpea din cadrul
Raliului Moldovei – Moinești 2015. Mentine in totalitate decizia apelata
ca fiinf temeinica si legala.
Taxa pentru soluţionarea cererii de apel va reţinută de FRAS.
Definitivă, irevocabilă şi executorie.
b) Referitor la apelul formulat de Markus Nicolae Ardelean,
sportiv,

membru

nr.21/30.06.2015

al
a

echipajului

Comisiei

de

nr.447
Competiții

impotriva
FRAS

deciziei

referitoare

la

evenimentele petrecute la Raliul Moldovei – Moinești 2015, apel
inregistrat la FRAS sub nr. 321/03.07.2015, membrii Comisiei de Apel constată
că taxa de apel a fost achitata in termenul prevazut de Regulament si in
cuantumul prevazut de normele financiare ale FRAS aferente anului 2015 si că
procedura de convocare a părților a fost legal indeplinita. A fost prezent
personal domnul Markus Nicolae Ardelean care a si fost audiat in fata Comisiei
de Apel. Apelul a fost motivat in scris, fiind atasate in sustinerea acestuia si o
serie de inscrisuri.
Analizând motivele de apel, declaraţiile persoanelor audiate precum şi
celelalte probe existente la dosar, Comisia de Apel va respinge ca nefondat
apelul formulat de apelantul Markus Nicolae Ardelean si va dispune mentinerea
in totalitate a deciziei apelate, respectiv a deciziei nr.21/30.06.2015 a Comisiei
de Competiții FRAS, decizie prin care a fost dispusă excluderea echipajului cu nr
de concurs nr.447 alcătuit din Markus Nicolae Ardelean si Maior Robert ca fiind
temeinica si legala.
Pentru a hotarî astfel, membrii Comisiei de Apel constată că desi
organizatorul competitiei nu a respectat prevederile Regulamentului National de
Raliuri, Dunlop 2015, respectiv ale art. 6.3 – Roadbook, - 6.3.1 unde se
mentioneaza in mod expres ca Echipajele vor primi un roadbook care conține
descrierea detaliată a traseului obligatoriu ce trebuie urmat, echipajul cu
numarul

de concurs 447 din cadrul acestei etape nu a respectat prevederile

art. 6.32 din Regulament, respectiv Pe timpul raliului orice abatere de la traseul
impus va fi raportata comisarilor sportivi. Acestia vor penaliza echipajul cu
FRAS_Comisia de Apel-Hotărârea nr. 1 din 15 septembrie 2015

Page 3

excludere pentru service interzis, cu singura exceptie cand abaterea de la
traseu a fost in raza vizuala a unui oficial al raliului si daca acesta poate atesta
ca asupra automobilului de concurs nu s-a efectut service interzis. De
asemenea s-a constatat ca nu exista rapoarte ale oficialilor in acest sens.
PENTRU ACESTE MOTIVE
HOTĂRĂŞTE:
Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul Markus
Nicolae Ardelean impotriva deciziei nr.21/30.06.2015 a Comisiei de
Competiții FRAS, decizie prin care a fost dispusă excluderea echipajului
cu nr de concurs 447 alcătuit din alcătuit din Markus Nicolae Ardelean
si Maior Robert din cadrul Raliului Moldovei – Moinești 2015. Mentine in
totalitate decizia apelata ca fiinf temeinica si legala.
Taxa pentru soluţionarea cererii de apel va reţinută de FRAS.
Definitivă, irevocabilă şi executorie.
c) Referitor la apelul formulat de Tomescu Gabriel, tutorele
pilotului

Tomescu

Andrei

–

apel

înregistrat

la

FRAS

sub

nr.

5/02.07.2015 impotriva Deciziei nr. 20/23.06.2015 a Comisiei de
Competitii din cadrul FRAS, referitoare la evenimentele petrecute la
etapa a III

a Campionatului National de Karting Dunlop 2015, etapa

desfasurata la Prejmer in perioada 20-21 iunie 2015, membrii Comisiei
de Apel constată că taxa de apel a fost achitata in termenul prevazut de
Regulament si in cuantumul prevazut de normele financiare ale FRAS
aferente anului 2015 si că procedura de convocare a părților a fost
legal indeplinita. Din partea apelantului au fost prezenți domnul
Tomescu Gabriel si pilotul Tomescu Andrei, care au si fost audiati in
fata Comisiei de Apel.

Apelul a fost motivat in scris, fiind atasate in

sustinerea acestuia si o serie de inscrisuri.
Analizând motivele de apel, declaraţiile persoanelor audiate precum şi
celelalte probe existente la dosar, Comisia de Apel va respinge ca nefondat
apelul formulat de apelantul Tomescu Gabriel, tutorele pilotului Tomescu Andrei
– apel înregistrat la FRAS sub nr. 5/02.07.2015 impotriva Deciziei nr.
20/23.06.2015 a Comisiei de Competitii din cadrul FRAS, referitoare la
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evenimentele petrecute la etapa a III

a Campionatului National de Karting

Dunlop 2015, etapa desfasurata la Prejmer in perioada 20-21 iunie 2015.
Pentru a hotarî astfel, membrii Comisiei de Apel constată că in
conformitate cu Regulamentul Campionatului National de Karting Dunlop 2015,
respectiv ale art. 5.16. Sosirea, intreruperea mansei, clasamentele unei
competitii / etape , respectiv ale punctului 5.16.1 Toate sosirile sunt lansate.
După încheierea numărului de tururi prestabilit, sosirea este semnalizata cu
steagul sah, incepand cu primul pana la ultimul pilot care trece linia de sosire,
și ale 5.16.9 ......manșele se încheie in momentul în care primul competitor
parcurge numărul de tururi prestabilite prin regulamentul particular, acestuia
semnalizandu-li-se sosirea cu fanionul șah.
PENTRU ACESTE MOTIVE
HOTĂRĂŞTE:
Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul Tomescu
Gabriel impotriva Deciziei nr. 20/23.06.2015 a Comisiei de Competitii
din cadrul FRAS, referitoare la evenimentele petrecute la etapa a III a
Campionatului National de Karting Dunlop 2015, etapa desfasurata la
Prejmer in perioada 20-21 iunie 2015.
Dispune omologarea clasamentelor finale ale acestei etape.
Taxa pentru soluţionarea cererii de apel va reţinută de FRAS.
Definitivă, irevocabilă şi executorie.
d)

Referitor

la

apelul

formulat

de

Clubul

sportiv

ACS

WILLIMSPORT – reprezentat de Viorel Nicolae, apel înregistrat la FRAS
sub nr. 342/10.08.2015 împotriva deciziei nr. 26 din data de 04 august
2015

a

Comisiei

de

Competitii

din

cadrul

FRAS

referitoare

la

evenimentele petrecute în cadrul etapei a IV a Campionatului Național
de Circuit Viteza si Time Attack desfasurat la data de 02.08.2015 la
Adancata, judetul Ialomita, membrii Comisiei de Apel constată că taxa
de apel a fost achitata in termenul prevazut de Regulament si in
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cuantumul prevazut de normele financiare ale FRAS aferente anului
2015 si că procedura de convocare a părților a fost legal indeplinita.
Din partea apelantei a fost prezenți domnii Viorel Nicolae si Sergiu
Nicolae care au si fost audiati in fata Comisiei de Apel. De asemenea au
fost vizionate si niste inregistrari video de la aceasta etapa. Apelul a
fost motivat in scris, fiind atasate in sustinerea acestuia si o serie de
inscrisuri.
Analizând motivele de apel, declaraţiile persoanelor audiate precum şi
celelalte probe existente la dosar, Comisia de Apel va dispune amanarea
solutionarii apelului pana la solutionarea sesizarii adresate Comisiei de
Disciplina, de catre Comisia de Competitii, cu privire la concurentul cu nr. 1
Matei Mihaescu din cadrul acestei etape, daca si apelantul intelege sa mai
sustina cererea de apel dupa hotararea Comisiei de Disciplina.
Pronunţată azi, 15.09.2015 la Bucureşti.

PAVELESCU DAN

– preşedinte

ZĂRNESCU CONSTANTIN – membru
BARBU GHEORGHE

– membru
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