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Comisia de Competiții 

 

DECIZIA nr. 8 / 20 iunie 2017 

În conformitate cu Statutul FRAS, art.32.2, Comisia de Competiții a FRAS s-a întrunit marți 20 

iunie 2017 pentru: 

I. A analiza RALIUL MOLDOVEI BACAU – etapa a IV-a a CNRD, CNRID și CNR2D 

care s-a desfășurat în perioada 16 – 17 iunie 2017 la Bacău. 

II. 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 RALIUL MOLDOVEI BACĂU care s-a desfășurat în 

perioada 16 – 17 iunie 2017 contând ca etapa a IV-a a CNRD, CNRID, CNR2D, s-au  înscris și au 

fost validate un număr de 34 echipaje și 3 echipe în CNRD, 3 echipaje în CNRID și 3 echipaje în 

CNR2D.  

2. Comisia de Competiții constată faptul că pentru etapa a 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 – RALIULUI MOLDOVEI BACĂU 

2. În urma parcurgerii dosarului cursei, Comisia de Competiții a luat cunoștință de „Informarea 

numărul 1” a Comisiei Tehnice în care se specifică faptul că echipajele cu numărul de concurs 

71 și 412, în stopul probei speciale 1 RUNCU, aveau instalația de stingere a incendiilor 

nefuncțională și anume siguranța de blocare era pusă. Pentru aceste fapte Comisia de 

Competiții decide: 

a. amendarea echipajului cu numărul de concurs 71 cu suma de 150 euro, fiind la a 2-a 

abatere de acest gen, sumă care va fi plătită până la următoarea etapă din CNRD; 

b. avertisment echipajului cu numărul de concurs 412 acesta fiind la prima abatere de 

acest gen;  
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3. 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. 

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

pentru publicare; 

5. 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, 21 iunie 2017. 

 Comisia de Competiții: 

 

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

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

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

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

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


