COMISIA DE COMPETIȚII
DECIZIA nr. 1 / 21 aprilie 2020
În conformitate cu Statutul FRAS, art. 32.2, Comisia de Competiții FRAS s-a
întrunit marți, 21 aprilie 2020, prin audioconferinţă, pentru:
1. A valida rezultatele primei etape din Campionatul Naţional Digital de
Circuit Betano, desfăşurată în data de 18 aprilie 2020.
2. A analiza contestaţia depusă către Comisia de Competiţii de concurentul
nr. 519 din CNDC, Alexandru Maniţiu, la Decizia nr. 1 a comisarilor sportivi ai
cursei.

1. Comisia de Competiții constată că, la prima etapă din cadrul CNDC Betano,
au fost validați un număr de 30 de concurenți la Divizia A și un număr de 30
de concurenți la Divizia B.
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2. Comisia de Competiții a luat act de contestația depusă de concurentul #519
Alexandru Manițiu. S-au analizat imaginile puse la dispoziție de concurent și
înregistrările video din timpul evenimentelor semnalate în contestație.
Comisia de Competiții a decis:
1. Validarea rezultatelor etapei I din cadrul Campionatului Naţional Digital
de Circuit Betano.
Solicită refacerea clasamentelor echipelor şi republicarea lor pe site-ul oficial,
având în vedere că algoritmul de calcul nu a fost corect din cauza unor erori
tehnice independente de conducerea cursei.
Votat în unanimitate.
2. Respingerea contestaţiei concurentului #519, cu păstrarea taxei de
contestaţie, şi decide următoarele:
a. Modificarea Deciziei 1 a CCS după cum urmează: “În urma incidentului
dintre concurenţii #519 Maniţiu şi #525 Moisescu din manşa secundă, #519
este penalizat cu 20 de secunde pentru provocarea contactului, iar #525 este
penalizat cu 10 secunde pentru revenire periculoasă şi lovirea adversarului”.
Fapta petrecută nu este considerată a fi un incident grav, mai ales că pilotul
era la prima abatere.
Votat cu 5 voturi “pentru” şi 1 “împotrivă”.
b. Menţinerea avertismentului primit de concurentul #532 Claudiu Clima
în manşa secundă. Comisia de Competiţii atrage atenţia că avertismentele
primite de către concurenţi pot fi luate în calcul în deciziile comisarilor
sportivi în cazul manevrelor considerate nesportive.
Votat în unanimitate.
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Decizia a fost luată în prezența a 6 membri ai Comisiei de Competiții.
Cu termen de contestație în 48 de ore de la publicare.
Publicată miercuri, 22 aprilie 2020.
Comisia de competiții:
Adrian CHIRU
Florin CALANGEA

…………………………….
ABSENT

Ștefan SARAGEA

…………………………….

Tiberiu LUPȘA

…………………………….

Petre ZARIOIU

…………………………….

Digital : Victor NICOLAE
Lucian CHIRVASE
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