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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 7 / 6 iulie 2021

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DEAUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședință ordinară marţi, 6 iulie, prin videoconferinţă, în conformitate cu prevederile
STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Propunerea de afiliere provizorie a structurii sportive A.C.S. Aventură pe Teren Accidentat.

2. Devansarea etapei a II-a din cadrul CN Women Rally, programată iniţial în perioada 3-5
septembrie, în Bucureşti.

3. Analizarea declaraţiei pe proprie răspundere pentru sportivii participanţi la evenimentele
organizate sub egida FRAS.

4. Propunerea de completare a Comisiei de Securitate cu domnii Ciprian Stoica şi Cătălin
Cedric Ghigea.

5. Analizarea recomandării Comisiei de Securitate privind instalarea unui sistem de stingere
incendii automat pentru toate maşinile de competiţie participante la evenimentele desfăşurate
sub egida FRAS. Analizarea propunerilor privind sporirea siguranţei sportivilor participanţi la
competiţiile desfăşurate pe circuit.

6. Analizarea noilor măsuri de securitate propuse de Comisia Naţională de Off Road.

7. Diverse.
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Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform art. 28
alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a 8 membri:

1. Norris MĂGEANU - Președinte
2. Cătălin NICOLAESCU - Vicepreședinte
3. Daniel UNGUR - Vicepreședinte
4. Cristian NOTARU - Secretar General
5. Justinian PLEȘA - Membru
6. Denis MANEA - Membru
7. Bogdan MIHĂESCU - Membru
8. Ioan BADIU - Membru (absent)
9. Constantin FÂNTÂNĂ - Membru

La şedinţa Consiliului Federal au mai fost invitaţi domnii Alex Mirea, Cătălin Ghigea,
Octavian Drăgan şi Willi Nicolae.
În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat domnul Petre
Zarioiu.

S-au analizat materialele incluse pe Ordinea de zi și, conform acesteia, Consiliul Federal
hotărăște:

1. Afilierea provizorie a A.C.S. Aventură pe Teren Accidentat.

Votat în unanimitate.

2. Aprobă devansarea etapei a II-a din Campionatul Naţional Women Rally, care va avea loc în
perioada 6-8 august, tot la Bucureşti, în loc de 3-5 septembrie.

Votat în unanimitate.

3. Validează introducerea la disciplinele care încă nu au acest tip de formular, a unei declaraţii
pe proprie răspundere care va fi obligatorie pentru sportivi. Respectiva declarație se referă la
acordul specific de prelucrarea a datelor personale de către organizatori și federație, precum și
exonerarea organizatorului sau federației de la eventualele pagube sau injurii aduse persoanelor
în timpul competițiilor, din culpa sportivilor.

Votat în unanimitate.

4. Aprobă cooptarea în cadrul Comisiei de Securitate a domnilor Cătălin Cedric Ghigea
(organizator de competiţii pe circuit) şi Ciprian Stoica (preşedinte Comisia Tehnică).

Votat în unanimitate.
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5. Preşedintele Comisiei de Securitate, domnul Cătălin Nicolaescu, a prezentat Consiliului
Federal o propunere privind dotarea, în viitorul apropiat, a tuturor vehiculelor de competiţie cu
extinctoare cu declanşare electrică sau manuală.

În urma consultărilor cu domnii Cătălin Cedric Ghigea, Willi Nicolae, Alex Mirea, Octavian
Drăgan și Justinian Pleșa s-a decis obligativitatea introducerii sistemelor de stingere cu
declanşare electrică sau manuală pe toate automobilele de competiție din cadrul federației
începând cu 15 august 2021.

Lipsa unui sistem electric sau manual de stingere a incendiilor după data mai sus menționată va
duce la penalități stabilite în regulamentele fiecărei discipline, care pot fi până la excludere sau
refuzul startului. S-au stabilit, de asemenea, obligativități ale organizatorilor, cu sprijinul
federației, pentru implementarea de briefing-uri și demonstrații la fiecare etapă, cu participarea
obligatorie a tuturor sportivilor înscriși, a arbitrilor, precum și a personalului stabilit pentru
intervenția în caz de urgență. Scopul principal va fi stabilirea de proceduri de acțiune în situații
de accident, măsuri obligatorii care vor trebui întreprinse atât de sportivi cât și de arbitri sau
oficiali. Comisia Tehnică FRAS va posta pe site-ul FRAS și va transmite tuturor Comisiilor
Sportive tipurile de instalații de stingere a incendiilor acceptate în funcție de tipul competiției și
de autoturism.

De asemenea, toți piloţii care concurează la disciplinele care se desfășoară pe circuit precum și
cei din disciplinele rallycross și slalom paralel trebuie să aibă echipamentul de competiție
complet ignifugat, conform standardelor FIA, inclusiv lenjeria specifică. Organizatorul poate
refuza startul sau poate exclude un concurent în cazul în care acesta nu respectă normele de
siguranţă prezentate mai sus.

Votat în unanimitate.

6. Preşedintele Comisiei Naţionale de Off Road, Constantin Fântână, a prezentat o serie de
măsuri de securitate care vor fi adoptate la toate competiţiile de off road.

Vor fi introduse noi obligaţii în caietul de sarcini pentru organizatorii de competiţie, printre care
asigurarea comunicaţiilor radio pe tot parcursul competiţiei între comandamentul de securitate
al cursei şi tot staff-ul competiţiei. Va fi crescut şi numărul de CP-uri pe traseu.

Organizatorul va trebui să înfiinţeze un comandament de securitate unde directorul de
securitate să monitorizeze pe tot parcursul competiţiei balizele GPS şi să confirme prin
comunicare radio trecerea echipajelor prin CP-urile din traseu.

De asemenea, staţia CB a maşinii şi antena aferentă va fi obligatorie pentru maşina de concurs,
la fel ca şi dispozitivul de tip snorkel pentru toate clasele. Extinctorul va fi fixat cu un sistem
rapid de desfacere, iar fiecare maşină va fi dotată cu o fumigenă de semnalizare, care va fi
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folosită în caz de pericol.

La clasele Open, Open SSV şi Extrem: uşile vor fi fixate ferm, plasa sintetică în dreptul
geamurilor pilot/copilot, iar stâlpii parbrizului vor fi dotaţi cu dispozitive de tăiere a centurilor
sau a plaselor.

De asemenea, domnii Ştefan Petcu şi Ştefan Ivaşcu au fost numiţi observatori federali din
partea Comisiei Naţionale de Off Road.

Noile măsuri de securitate care vor fi prevăzute în regulament şi caietul de sarcini pentru
competiţiile de off road vor fi publicate pe site-ul oficial FRAS.

Consiliul Federal a luat act de primele cercetări efectuate de către Comisia Naţională de Off
Road în cazul decesului sportivului Adrian Cernea și așteaptă și expertiza efectuată asupra
automobilului de concurs.

Consiliul Federal estimează o nouă întrunire în termen de 7-10 zile de la data prezentei ședințe
pentru a lua act de raportul complet al Comisiei de Off Road asupra accidentului echipajului
Cernea/Tache și pentru a analiza propunerea finală a Comisiei cu privire la modificările de
regulament necesare.

Votat în unanimitate.

Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii fondatori, membrii CF, comisiile de
specialitate, toate cluburile sportive afiliate, arbitri, oficiali, organizatori etc., de aplicarea
prevederilor acesteia fiind direct răspunzători.
Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul oficial al FRAS în termen de maxim 3 zile, prin
intermediul secretariatului FRAS.

Întocmit, Petre Zarioiu

Prenume Nume Funcția Semnătura

Norris MĂGEANU Președinte

Cătălin NICOLAESCU Vicepreședinte

Daniel UNGUR Vicepreședinte

Cristian NOTARU Secretar General
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Justinian PLEȘA Membru

Denis MANEA Membru

Bogdan MIHĂESCU Membru

Constantin FÂNTÂNĂ Membru

Ioan BADIU Membru


