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 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 2/27 septembrie 2017 

A 

COMISIEI DE APEL 

 Alcătuită din : 

- PAVELESCU DAN   - Președinte 

- ZĂRNESCU CONSTANTIN - Membru 

- BARBU GHEORGHE  - Membru 

 

Pronunțată azi, 27 septembrie 2017 la București 

 

 Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise soluționarea apelului  

formulat de : 

 

Dl. Simone Tempestini – privind Decizia nr. 17 din 12 septembrie 2017 a 

Comisiei de Competiții FRAS 

 

Ședința Comisiei de Apel FRAS s-a desfășurat în condiții de audio – 

conferință. 

Au fost audiați domnii Simone Tempestini, Radu Dumitriu - președintele 

Comisiei de Competiții FRAS, Bene Laszlo – judecător de fapte la șicane, 

Dan Gîrtofan. 

În urma discuțiilor avute cu persoanele mai sus menționate, a consultării 

documentelor depuse la dosar, a analizei în litera și spiritul Regulamentelor 

în vigoare, Comisia de Apel FRAS 
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    HOTĂRĂȘTE 

 

Menține Decizia nr. 17 din 12 septembrie 2017 a Comisiei de Competiții 

FRAS. 

Comisia de Apel a constatat următoarele : 

-  nu au fost organizate recunoașteri pentru că accesul pe Superspecială 

în trafic deschis a fost interzis; 

- șicanele nu au fost montate conform roadbook-ului ; șicana a fost 

modificată ca amplasare de către oficialul relații cu concurenții ( conform 

declarației sale în ședința CCS); 

-  nimeni nu a verificat dacă șicana se află în locul și poziția din 

roadbook ; 

- prin lovirea  (atingerea) șicanelor niciunul dintre concurenți nu și-a 

creat un avantaj; 

 Comisia de Apel consideră că proba Superspecială - definită în 

Regulament ca  probă  spactacol (în cazul nostru nejurizată și interpretată 

corect, rapid și de  către organismul obligat să facă acest lucru - CCS ) să 

nu fie în măsură să afecteze rezultatele de pe probele speciale,unde 

diferențele între concurenți au fost și  de zecimi de secundă. 

 Comisia de Apel consideră că faptele întâmplate la proba 

Superspecială să fie interpretate ca un incident de cursă care presupune și 

anularea tuturor penalizarilor. 

 Comisia de Apel restituie petentului Simone Tempestini taxa de apel. 

Decizia este Definitivă, Irevocabilă și Executorie. 

Pronunțată azi,27 septembrie 2017 la București 

 

PAVELESCU DAN  - Președinte ............................ 

 

ZĂRNESCU CONSTANTIN- Membru    ............................ 

 

BARBU GHEORGHE    - Membru .......................... 


