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FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV

HOTĂRÂREA nr. 01/ 12 Mai 2020

A

COMISIEI DE APEL

Alcătuită din :

- PAVELESCU DAN - Președinte

- ZĂRNESCU CONSTANTIN - Membru

- BARBU GHEORGHE - Membru

Pronunțată azi, 12 Mai 2020

Pe ordinea de zi a ședinței a fost înscrisă soluționarea apelului formulat de Dl.

Alex Manitiu – privind Decizia nr. 1 din 22 aprilie 2020 a Comisiei de Competiţii FRAS.

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

In perioada 28 aprilie 2020 – 12 mai 2010 membrii Comisiei de Apel au

procedat la audierea partilor implicate. Astfel, au fost audiati ori s-au primit rapoarte

detaliate din partea membrilor Comisiei de Competitii,cu privire la modul in care s-au

judecat sanctiunile, prevederile regulamentare care au stat la baza Hotararii luate de

Comisia de Competitii FRAS.

Comisia a audiat si partea sanctionata, permitandu-i sa isi sustina punctul de

vedere in detaliu, sa prezinte contraargumentele asupra hotararii si unele obiectii cu

privire la modul de abordare a problemei de catre Comisia de Competitii.
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De precizat ca aceasta discutie a fost transparenta si s-a desfasurat intr-un mod

civilizat de respect reciproc.

În urma discuțiilor avute, a consultării documentelor (rapoarte,probe video,

puncte de vedere depuse la dosar), a analizei în litera și spiritul Regulamentelor FRAS

în vigoare, Comisia de Apel FRAS

HOTĂRĂȘTE

Respinge Apelul sportivului Alex Manitiu si mentine sanctiunile prevazute de

Hotararea nr.01/22 aprilie 2010 pronuntata de Comisia de Competitii FRAS.

Dupa examinarea probelor video, s-a stabilit ca in turul 4 al cursei pilotul #519

Alex Manitiu a incercat sa blocheze tentativa de depasire a pilotului #525 Cristian

Moisescu, fapt care a condus la contactul dintre cele doua masini,pierderea controlului

ambelor masini si pierderea de pozitii in cursa.

Probele video au aratat ca #519 Alex Manitiu a adoptat in turul 4 o trasa diferita

in comparatie cu tururile anterioare si a initiat virajul considerabil mai devreme,

decaland artificial punctul de turn in. A fost o manevra greu de anticipat de catre #525

Cristian Moisescu care deja se angajase in tentativa de depasire.

Conform Regulamentului competitiei ( art.12.2 lit f ), pentru un astfel de incident

se acorda o penalizare de timp cuprinsa intre 15 si 30 secunde celui vinovat de

provocarea incidentului.

Cel de al doilea incident analizat este cel dintre concurentul #519 Alex Manitiu

si concurentul #532 Claudiu Clima, manevra fiind catalogata drept – divebomb-.

Sanctiunea a fost data in baza art.8.2,comisarii sportivi apreciind ca nu este

cazul sa se aplice art.12.2 lit.g din Regulament,dat fiind faptul ca era prima abatere a

concurentului respectiv.

Comisia de Apel FRAS recomanda Comisiei de Competitii sa actioneze
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conform art.32 (2) lit.f din Statutul FRAS,astfel incat sa programeze audierea partilor

astfel incat sa nu fie in situatia prezentului caz , cand in timpul sedintei a fost sunat

sportivul, iar acesta nefiind informat in prealabil nu a putut sa-si sustina punctul de

vedere.

Comisia de Apel decide ca taxa de apel sa fie returnata apelantului intrucat

considera ca litigiul putea fi solutionat in faza anterioara.

Decizia este Definitivă, Irevocabilă și Executorie.

Pronunțată azi, 12 Mai 2020 la București

Dan Pavelescu - Președinte ............................

Constantin Zarnescu - Membru ............................

Gheorghe Barbu - Membru ............................


