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Comisia de Competiții 

 

DECIZIA nr. 7 / 13 iunie 2017 

În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a FRAS s-a întrunit marți 13 

iunie 2017 pentru: 

I. A analiza CUPA GORJULUI - etapa a III-a a CNVCD și CNVCID 2017, etapa a V-a 

și a VI-a a CNVC2D 2017,  care s-au desfășurat la Rânca în perioada 10 – 11 iunie 

2017; 

II. A analiza etapa a III-a a Campionatului Național de Karting DUNLOP care s-a 

desfășurat în perioada 10 – 11 iunie 2017 la Prejmer - Brașov. 

III. A analiza etapa a II-a a Campionatului Național de Drift care s-a desfășurat în 

perioada 3 – 4 iunie 2017 la Prejmer - Brașov. 

IV. A analiza etapa a III-a CNOR –  4 x 4 în Bucovina care s-a desfășurat în perioada 8 – 

11 iunie 2017 la Rădăuți. 

1. Comisia de Competiții constată faptul că la CUPA GORJULUI care s-a desfășurat în perioada 10 – 

11 iunie 2017 contând ca etapa a III-a a CNVCD, s-au  înscris și au fost validați un număr de 60 

concurenți și 5 echipe și la etapa a III-a CNVCID s-au înscris și au fost validati un număr de 4 

concurenți. La  etapa a V-a CNVC2D 2017 s-au înscris și au fost validați un număr de 11 

concurenți și la etapa a VI-a a CNVC2D 2017 s-au înscris și au fost validați un număr de 12  

concurenți. Din cauza celor 2 incidente grave de cursă și a avarierii mașinii concurentului cu 

numărul de concurs 181 din zona sosirii, ce a cauzat scurgeri de lichide slab aderente, programul 

cursei nu a mai putut fi respectat, fapt ce a dus la anularea manșei a doua de concurs. Se 

menționează că CC a analizat toate rapoartele depuse la dosarul cursei, a audiat telefonic membrii 

CCS, Directorul Sportiv, Responsabilul cu Relații cu sportivii. Totodată se constată faptul  că la 

dosarul cursei nu au fost depuse contestații sau sesizări.  

2. Comisia de Competiții constată faptul că la etapa a III-a a CNKD 2017 s-au înscris și au fost 

validați un număr de 58 de participanti și 2 echipe. Etapa  s-a desfășurat în perioada 10 – 11 iunie 

2017 în condiții normale . Nu au fost contestații sau evenimente deosebite. 
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3. Comisia de Competiții constată faptul că la  etapa a II-a a CND 2017 s-au înscris și au fost validați 

un număr de 28 de participanti. Etapa s-a desfășurat în perioada 3 - 4 iunie 2017 la Prejmer - 

Brașov în condiții normale. Nu au fost contestații sau evenimente deosebite. 

4. Comisia de Competiții constată faptul că pentru etapa III-a CNOR – 4 x 4 în Bucovina care s-a 

desfășurat în perioada 8 – 11 iunie 2017 la Rădăuți nu au fost transmise documentele cursei, doar 

clasamentele pe email. 

 

 Comisia de Competiții a decis:  

1. Validarea rezultatelor – CUPA GORJULUI - etapa a III-a a CNVCD și CNVCID 2017, etapa a 

V-a și a VI-a a CNVC2D 2017,  care s-au desfășurat la Rânca în perioada 10 – 11 iunie 2017; 

2. Validarea rezultatelor – etapa a III-a a Campionatului Național de Karting DUNLOP care s-a 

desfășurat în perioada 10 – 11 iunie 2017 la Prejmer - Brașov. 

3. Validarea rezultatelor - etapa a II-a a Campionatului Național de Drift care s-a desfășurat în 

perioada 3 – 4 iunie 2017 la Prejmer - Brașov. 

4. Amânarea validării rezultatelor etapei a  III-a CNOR – 4 x 4 în Bucovina care s-a desfășurat în 

perioada 8 – 11 iunie 2017 la Rădăuți pentru următoarea ședință cu obligația organizatorului de 

a transmite documentele cursei în timp util. 

5. Transmite deciziile de mai sus Secretariatului FRAS pentru retransmitere celor implicați și 

pentru publicare; 

6. Difuzarea în media a unui comunicat referitor la aceaste etape. 

 

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

Cu termen de contestație în 48 de ore de la publicare. 

Publicată miercuri, 14 iunie 2017. 

 Comisia de Competiții: 

 

    Radu DUMITRIU  ......................... 

    Ciprian BURNAR  ......................... 

    Florin CALANGEA              ......................... 

    Adrian CHIRU  ......................... 

    Paula STAN   ......................... 


