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COMISIA DE COMPETIȚII

DECIZIA nr. 18 / 4 august 2021

În conformitate cu Statutul FRAS, art. 32.2, Comisia de Competiții FRAS s-a
întrunit miercuri, 4 august, la sediul FRAS, pentru:

1. A analiza competiţia Raliul Sibiului, contând ca etapa a VII-a din
Campionatul Naţional de Raliuri Betano, competiţie desfăşurată în perioada
30-31 iulie 2021, la Sibiu.

2. A analiza etapa a V-a din Campionatul Naţional de Rallycross, competiţie
desfăşurată în perioada 31 iulie-1 august 2021, la Câmpulung Muscel, judeţul
Argeş.

1. Comisia de Competiții constată că, la etapa a VII-a din Campionatul Naţional
de Raliuri Betano au fost validate 66 de echipaje (52 CNRB, 14 CNR2) şi două
echipe.

A fost depusă o contestaţie către Comisia de Competiţii din partea echipajului
nr. 2 Dan Gîrtofan/Tudor Mârza cu privire la decizia nr. 10 a Directorului Sportiv.
A fost audiat pilotul Dan Gîrtofan, directorul sportiv Alin Duţă şi preşedintele
CCS, Laurenţiu Oros.

De asemenea, a fost analizat şi incidentul referitor la existenţa unei maşini civile
pe PS4-Răşinari, care ar fi putut pune în pericol concurenţii, dar şi deciziile
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privind excluderea echipajelor 8 şi 81, care au întors din parcul service, pe
contrasens, pentru a ponta.

La finalul PS4, maşina de concurs a echipajului 116 - Bogdan Gligor/Ionuţ Lazăr
a luat foc şi a ars în totalitate, intervenţia echipajelor de pompieri fiind târzie.

2. Comisia de Competiţii constată că, la etapa a V-a din Campionatul Naţional
de Rallycross, au fost validaţi 27 de piloţi şi 4 echipe.

Nu au fost înregistrate contestaţii sau evenimente deosebite.

Comisia de Competiții a decis:

1. a) Anulează Decizia nr. 10 a Directorului Sportiv şi admite contestaţia
depusă de echipajul nr. 2 Dan Gîrtofan/Tudor Mârza, cu restituirea taxei de
contestaţie.
După analizarea probelor video şi a audierii celor implicaţi s-a constatat că
oprirea dintre Sosire şi Stop PS4 a fost una involuntară, iar echipajul a fost
nevoit să intervină asupra vehiculului deoarece una dintre roţi era complet
blocată. Staţionarea pe probă, deşi penalizată conform regulamentului, nu a
pus în pericol următoarele echipaje, zona fiind una în care vitezele de
deplasare erau reduse.

Comisia de Competiţii constată că nu au fost îndepliniţi paşii prin care un
concurent poate depune protest pe linie sportivă faţă de un alt competitor,
iar conducerea cursei nu a respectat procedurile privind analizarea
contestaţiilor şi aplicarea sancţiunilor.

b) Solicită refacerea clasamentelor şi actualizarea lor pe site-ul fras.ro.

c) Solicită Comisiei Centrale de Arbitri analizarea:

- deciziilor luate de conducerea cursei privind sancţionarea echipajului nr. 2;

- modului în care s-a intervenit pentru stingerea maşinii concurentului 116;



FRAS Comisia de competiţii Decizia nr. 18 din 4 august 2021

Pagina 3

- nerespectării normelor de securitate după ce PS4 s-a desfăşurat în regim
de concurs, deşi pe probă era parcată o maşină particulară încă din timpul
recunoaşterilor. Şeful de traseu nu a semnalizat iniţial existenţa
autoturismului, apoi a menţionat că prezenţa acesteia este cunoscută de
către piloţi. Observatorul de securitate FRAS a cerut îndepărtarea acesteia,
însă proba a pornit, iar mai mulţi piloţi au semnalat arbitrilor că maşina de
pe margine i-a incomodat. Şeful de securitate a solicitat oprirea probei până
poate fi resecurizată, dar acest lucru nu s-a întâmplat;

- situaţiei creată în timpul superspecialei când arbitrul a permis accesul pe
traseu echipajului nr. 8, deşi concurenţii dinainte mai aveau de efectuat un
tur;

- comunicării deficitare şi contradictorie dintre conducerea cursei şi alţi
oficiali.

d) Trimite spre analiza Comisiei de Disciplină a FRAS cazurile copilotului
Sebastian Itu (echipaj 81) şi pilotului Dan Gîrtofan (echipaj 2) pentru
comportament neadecvat în CO 8B, respectiv comandamentul cursei.

e) Validarea rezultatelor înregistrate la etapa a VII-a din Campionatul
Naţional de Raliuri Betano.

Votat în unanimitate.

2) Validarea rezultatelor înregistrate la etapa a V-a din Campionatul Naţional
de Rallycross.

Votat în unanimitate.

Decizia a fost luată în prezența celor 5 membri ai Comisiei de Competiții.

Cu termen de contestație în 48 de ore de la publicare.
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Publicată joi, 5 august 2021.

Comisia de competiții:

Adrian CHIRU …………………………….
Florin CALANGEA …………………………….

Ștefan SARAGEA ………................…….
Tiberiu LUPȘA …………………………….
Petre ZARIOIU …………………………….


