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Pe rolul Comisiei de Disciplină se află înscrisă soluţionarea sesizării având numărul de
înregistrare 4909/21.07.2022, sesizare formulată de către domnul Măgeanu Norris Marcu – Președintele
FRAS, împotriva sportivului Cristian Timisică cu privire la săvârșirea de către acesta a unor abateri
disciplinare, ca urmare a comentariului făcut de acesta în direct pe postul tv Prima Sport și pe canalul
Youtube care transmiteau în direct Raliul Sibiului.

În susținerea plângerii domnul Măgeanu Norris Marcu a atașat un extras video cu privire la
declarația domnului Cristian Timisică.

În conformitate cu Statutul FRAS, art. 32 alin. 3 și ale Regulamentului Disciplinar al FRAS,
Comisia de Disciplină a FRAS, ca urmare a convocării transmise de președinte, s-a întrunit la data de
29.07.2022 ora 16, în videoconferință desfășurată pe platforma Zoom, fiind prezenți toți membri comisiei
apoi asemenea in data de 12.10.2022 ora 19.30 pt audierea sportivului.

În urma analizei sesizării formulate , extrasului video în care apare declarația sportivului Cristian
Timisică si a audierii acestuia ,membrii comisiei au formulat o solutie in aceasta sesizare.

In timpul audierii pilotul recunoaste, iși asuma si regreta cele întămplate. Mai mult ,acesta a adus
argumente in sensul ca se straduieste sa indrepte raul facut prin comportamentul sau nesportiv , fapt pe
care Comisia de Disciplina il retine ca fiind un argument pozitiv.

Totusi Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele regulamentare cu privire la sancționarea sportivului
Cristian Timisică, astfel încât va admite sesizarea și va dispune sancționarea disciplinară a sportivului,
întrucât în speța de față sunt întrunite cerințele prevăzute la art. 15 alin. 6 litera u) din Regulamentul
Disciplinar al FRAS.

Comisia apreciază că chiar dacă interviul în care sportivul a declarat în direct pe canalul tv Prima
Sport și pe canalul de Youtube care transmiteau Raliul Sibiului a fost luat în timpul cursei, sub imperiul
adrenalinei și al nemulțumirilor sportivului cu privire la modalitatea în care acesta s-a desfășurat, totuși
impactul declarației asupra iubitorilor sportului auto, al organizatorului raliului și asupra FRAS în general,
a fost direct și imediat. Sportivii trebuie să folosească în relația cu mass media un limbaj care să excludă
orice fel de expresii licențioase.

Folosind într-o transmisiune în direct expresia un raliu de căcat, este foarte clar că influența
acesteia asupra celorlalți sportivi implicați, a sponsorilor sau a partenerilor FRAS, a tinerilor care doresc
să practice sporturi auto și nu în ultimul rând a telespectatorilor care urmăreau transmisiunea a fost una
imediată, cu consecințe deosebit de grave.
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Astfel, pe de o parte s-a produs o gravă atingere imaginii campionatului național de raliuri și a
Raliului Sibiului, un raliu de tradiție în România, iar pe de altă parte și FRAS ca organism care tutelează
competițiile auto din România.

Chiar dacă ulterior, din cele relatate de domnul Măgeanu Norris Marcu, sportivul implicat i-a
transmis acestuia un mesaj în care își cerea scuze, acest fapt este tardiv. Scuzele trebuiau adresate
telespectatorilor care urmăreau transmisia în direct și organizatorului care s-au simțit profund jigniți,
sportivul trebuind să folosească tot un mesaj video.

Prin prisma celor mai sus arătate, comisia a constatat că în speța de față sunt întrunite cerințele
prevăzute de art. 15 alin. 6 litera u) din Regulamentul Disciplinar al FRAS, motiv pentru care va dispune
sancționarea sportivului Cristian Timisică cu amendă în cuantum de 500 de Euro.

Pentru aceste motive, Comisia de Disciplină, hotărăşte:

Admite sesizarea formulată de domnul Măgeanu Norris Marcu, sesizare înregistrată sub nr.
4909/21.07.2022, împotriva sportivului Cristian Timișică.

Dispune sancționarea sportivului Cristian Timișică cu amendă în cuantum de 500 de Euro, în
baza art. 15 alin. 6 litera u) din Regulamentul Disciplinar al FRAS.

Cu drept de apel în două zile lucrătoare de la data publicării.
Pronunțată azi, 12.10.2022
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Bogdan Filcea – Membru
Gheorghe Vlaicu – Membru


