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Pe rolul Comisiei de Disciplină se află înscrisă soluţionarea sesizării primite din partea AS
CLUB SO-MOTO-RACING și de la sportiva David Anca împotriva sportivului Laurian Filimon, având
nr de concurs 301, cu privire la săvârșirea de către acesta a unor abateri disciplinare grave cu ocazia
desfășurării Cupei Sibiului de Rally Raid în perioada 24-25 iunie 2022.

În susținerea plângerilor s-a arătat că pe de o parte pilotul Laurian Filimon nu a respectat
indicațiile arbitrului din C.O., iar ulterior, în timp ce se afla între KM 2 și 3 de pe PS2, prin amenințare și
pe un ton ridicat a forțat-o de doamna David Anca, care era și copilotul intimatului, să coboare din mașină,
lăsând-o la marginea unui teren agricol, pe un drum de macadam în timp ce afară erau aproape 30 de
grade, fără ca aceasta să aibă vreun mijloc de comunicare la ea ( telefon, stație etc ) și fără ca aceasta să
primească măcar o sticlă de apă.

În aceste condiții, doamna David Anca a fost nevoită să revină pe jos, până la startul cursei, de
unde a fost preluată de o cunoștință și dusă care a dus-o la bivuac.

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, apoi din nou in data de 12.10.2022
pentru audierea sportivului .

În urma analizei plângerilor formulate si a audierii sportivului implicat sau Comisia a soluționat
sesizarea în baza probatoriului existent.

Se retine in cauza faptul ca pilotul Filimon Laurian nu a returnat copilotul Anca DAVID la
punctul de start (unde aceasta avea conditii asigurate pt transport ulterior dar si mijloacele de comunicare
si supravietuire pt caniculă , asigurate) din dorinta sa ca manevra sa nu fie observata de oficiali si in acest
fel sa fie scos din competitie, dorind sa sa parcurga singur restul probei speciale. Debarcarea a fost
efectuata la o distanta suficienta in asa fel incat d-na Anca DAVID sa poata vedea punctul de start si sa se
deplaseze pe jos la acesta, fapt care s-a si întămplat.

Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele regulamentare cu privire la sancționarea sportivului Laurian
Filimon, 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 c) din Regulamentul Disciplinar al FRAS.

Pentru a decide astfel, Comisia a apreciat că fapta sportivului Laurian Filimon, este una deosebit de
gravă, fiind o premieră în sporturile auto.
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Sportivii care concurează în competițiile organizate de FRAS trebuie să aibă o conduită morală ireproșabilă,
astfel încât să promoveze cu succes imaginea sportului automobilistic în România. Cu toate acestea domnul Laurian
Filimon, a dat un exemplu negativ tuturor calor implicați în fenomenul sportiv și nu numai, fapta sa
putând avea consecințe deosebit de grave.

Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de Regulament și trebuie să fie proporțională cu gradul
de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de
modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de
circumstanțele personale ale contravenientului. Astfel, comisia a constatat că în speța de față sunt
întrunite cerințele prevăzute de art. 15 alin. 6 litera c) din Regulamentul Disciplinar al FRAS, fapta fiind
deosebit de gravă, motiv pentru care pentru care Comisia de Disciplină va dispune sancționarea
sportivului Laurian Filimon, cu amendă în cuantum de 1.000 de Euro și suspendarea acestuia pentru o
perioadă de 6 luni de la data rămânerii definitive.

Pentru aceste motive, Comisia de Disciplină, în unanimitate hotărăşte:

Admite sesizarea formulată de AS CLUB SO-MOTO-RACING și de sportiva David Anca
împotriva sportivului Laurian Filimon.

Dispune sancționarea sportivului Laurian Filimon cu suspendare de 6 luni, de la data rămânerii
definitive a hotărârii, și cu amendă în cuantum de 1.000 de Euro, în baza art. 15 alin. 6 litera c) 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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