
 

Informare numere licențe 2017 

 
În atenția Sportivilor FRAS, care doresc eliberarea licenței pe 2017, 

 
1.Piloți CNRD, CNVCD 2017  

- Numerele licențelor vor respecta Clasamentul General FIA / OPEN pe 2016;  
 

- Numerele de la 1 la 10 vor fi atribuite doar ocupantului locului respectiv. Aceste numere nu 

vor putea fi folosite de alt concurent chiar dacă titularul renunță la numărul său;   
- Numerele de la 11 la 20 vor fi de drept ale ocupantului locului respectiv. Acest număr va 

deveni liber dacă titularul renunță printr-o adresă la ” office@fras.ro ” sau licente@fras.ro;   
- Numerele de Licență preferențiale vor fi atribuite în ordinea primirii solicitărilor. Campionii   
claselor vor avea prioritate. O taxă suplimentară (aprobată de adunarea generală FRAS) va fi 

achitată în acest caz;  
- La grupa H (CNRD) numerele de licență vor incepe cu 301 și vor fi atribuite în ordinea 

primirii solicitărilor;  

- La categoria ISTORICE  numerele de licențe vor începe cu 201 la CNVCD și cu 501 la CNRD.   
2. Piloți Debutanți CNRD 2017   

- Numerele de licență vor începe cu 401, în ordinea primirii cererilor.   
3. Copiloții din CNRD 2017  

- Numerele licențelor vor fi atribuite conform tabelului anexat și ulterior în ordinea primirii 

cererilor.    
4. Piloți DRIFT,KARTING 2017   

- Numerele de Licență de la 1 la 10 vor fi atribuite de către Comisia de Drift sau Comisia de 

Karting;   
- Celelalte numere de Licență vor fi atribuite în ordinea primirii cererilor;   
- Numerele de Licență preferențiale vor fi atribuite în ordinea primirii solicitărilor. O taxă 

suplimentară (aprobată de Adunarea Generală FRAS) va fi achitată în acest caz.  
5. Piloți Rally Cross, Rally Raid   

- Numerele de licență vor fi atribuite la propunerea Comisiilor respective sau în ordinea primirii   
cererilor.  

6. Piloți /Copiloti Rally 2   
- Numerele  licențelor vor începe cu 101 și vor fi atribuite de către FRAS în  ordinea  primirii   
solicitărilor, până la 150. 

7. Piloți VC 2  
- Numerele  licențelor vor începe cu 101 și vor fi atribuite de către FRAS în  ordinea  primirii   
solicitărilor, până la 150.  

8.Piloți și Copiloți nenominalizați sau One- event  
- Numerele licențelor vor începe cu 151 și vor fi atribuite de către FRAS în ordinea primirii 

solicitărilor, până la 199.  

9. Piloți CNSP   
- Numerele licențelor, pentru primii 10, vor respecta clasamentul Open 2016, începând cu 

numărul 701. Următoarele numere vor fi acordate în ordinea solicitării. 
 

Numerele de licență stabilite în funcție de clasamentele din 2016 pot fi vizualizate sau 

descărcate accesând următorul LINK 

 
 

Secretariatul  FRAS 
 

http://fras.ro/ro/wp-content/uploads/NUMERE-LICENTA-2017.pdf

