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RAPORT
de activitate al Consiliului Federal

în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv s-a întrunit în anul 2019 în 10
şedinţe în care au fost analizate problemele apărute în competiţiile sportive organizate sub egida FRAS şi
găsirea unor soluţii pentru îmbunătăţirea motorsportului în România.

Consiliul a apreciat creşterea calităţii curselor, a numărului de piloţi participanţi şi a faptului că tot
mai mulţi spectatori asistă la competiţii. De asemenea, transmiterea video live a etapelor din
Campionatul Naţional de Viteză în Coastă şi Raliu ajută la promovarea acestui sport.

În 2020, Consiliul îşi propune să găsească noi soluţii de finanţare pentru a ajuta mai ales
campionatele mai mici, dar şi piloţii care vor reprezenta motorsportul românesc la competiţiile
organizate în străinătate.

FRAS are în acest moment un număr de 141 de cluburi afiliate definitiv sau provizoriu, iar în cursul
anului 2019 au fost licenţiaţi 1.384 de sportivi.

RAPORTUL COMISIEI DE SECURITATE

Membrii comisiei:
Cătălin Nicolaescu – preşedinte, Ioan Badiu – membru, Daniel Ungur – membru, Romeo Dănilă – membru
Justinian Pleșa – membru, Horia Popescu – membru, Denis Manea – membru, Ioan Șomodean – membru

Constantin Fântână – membru, Valentin Nemțanu – membru, Dan Nirișteanu – membru
Matei Mihăescu – membru, Bela Ritner – membru, Bogdan Niculescu – membru, Horațiu Anghel –

membru

Cu siguranta cel mai complicat lucru din organizarea de competiţii sportive automobilistice este
asigurarea securităţii. Pentru asta, foarte mulţi oameni lucrează şi se concentrează ca lucrurile să fie cât
mai bune, dar oare câţi dintre piloţii și arbitrii prezenţi la start conştientizează că prin propriile lor acţiuni
pot pune în pericol o cursă? Din pacate, foarte mulți piloți și arbitri, în sezonul competițional 2019, au
fost sancționați pentru nerespectarea regulamentelor.

În 8 iunie 2019, pe traseul Braşov - Poiana Braşov, la etapa din cadrul CNVC, în zona postului 13,
am avut două accidente foarte urâte care din fericire nu s-au soldat cu victime.

Incidentele concurenților 20 și 28 s-au produs în maxim 20 de secunde şi au însemnat avarierea
foarte gravă, prin izbire violentă de parapet de beton, a două automobile de competiţii.

Concurentul 20 a luat startul la 52 de secunde după concurentul 5, concurentul 28 la 30 de
secunde după concurentul 20, iar concurentul 33 la alte 30 de secunde după 28. Până la postul 11, ecartul
dintre concurenții 20 și 28 scăzuse la 15-20 de secunde. l

Concurentul 5 a spart motorul între posturile 12 și 13 și apoi a continuat urcarea până în postul 13,
unde a ieșit de pe traseu. Acolo, arbitrul a observant că sunt urme de ulei și a anunțat că este ulei pe
traseu. Imediat, arbitrul din postul 12 a arborat fanionul galben/roșu care anunța schimbare de aderență
și implicit obigatoriu încetinire. La câteva secunde, concurentul 20 a trecut prin postul 12, fără să reducă
viteza, la alte 15-20 secunde a apărut în postul 12 și concurentul 28, care nici el nu a redus. Concurentul
33 a oprit în postul 11, unde îi fusese arborat fanion roșu după încă câteva secunde.

În momentul în care arbitrul din postul 13 a anunţat pe canalul de securitate – “POSTUL 13,
CONCURENTUL 5 A IEŞIT LA MINE ÎN POST, TRASEUL ESTE LIBER DAR AM O PATĂ DE ULEI CARE TREBUIE
CURĂŢATĂ !!!” - directorul de concurs a oprit startul, dar NU a ordonat folosirea steagului roşu,
concurenţii cu numerele de concurs 20 şi 28 fiind avertizaţi de pericol doar cu steagul galben cu dungi
roşii.

Concluzie:
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1. Concurenţii cu numerele 20 şi 28 au ignorant steagul galben cu dungi roşii prezentat de arbitrul
din postul 12. Nerespectarea indicaţiilor de a reduce viteza pe un sector de traseu unde aderenţa
era foarte scăzută a dus la incidentele celor doi piloţi care puteau să pună în pericol şi viaţa
arbitrului din postul 13. (proba video)

2. Concurentul cu numărul de concurs 28 nu se afla la prima abatere în ceea ce priveşte
nerespecterea semnificaţiei de steag roşu, prezentat de arbitru.(proba video)

3. La primul anunţ, al arbitrului din postul 13, cursa dacă trebuia oprită la start, trebuia
restricţionată şi pe traseu prin comandă mai rapidă, dată de directorul de concurs.(concluzie din
proba video)

4. Startul la 30 de secunde a dublat riscul de incident major şi greşeală umană, atât pentru piloţi cât
şi pentru arbitri.

5. După tot ce s-a întâmplat în zona postului 13, arbitrul trebuia înlocuit pentru ziua de duminică,
întrucât presiunea psihică exercitată în momentul celor două incidente coroborat cu acuzele
nefondate la adresa lui după prima zi, au făcut ca acest arbitru să lucreze în condiţii de stres
maxim.

Din modul de desfășurare a evenimentului, Comisia de Securitate a înțeles că regulamentele au
fost în general respectate de către cei implicați în organizare, dar a considerat că, datorita schimbării
dinamicii competițiilor, unele prevederi regulamentare ale Campionatului Național de Viteză în Coastă ar
trebui revizuite.

Astfel, comisia a propus Consiliului Federal spre aprobare și implementare imediată următoarele
modificări sau adăugări în regulamente și anexe:

În regulamentul particular al CNVCD 2019, “17. ORDINEA DE START a) La recunoaşteri şi
antrenamente piloţii vor lua startul, numai în ordinea stabilită de Colegiul Comisarilor Sportivi, astfel:
- piloţii „DEBUTANŢI” si “JUNIORI”, în ordinea numărului de concurs.
- piloţii din grupa I, de la clasa mare către cea mică, în ordinea numărului de concurs
- piloţii din grupa N, de la clasa mare către cea mică, în ordinea numărului de concurs
- piloţii din grupa A, de la clasa mare către cea mică, în ordinea numărului de concurs
- piloţii din grupa GT, de la clasa mare către cea mică, în ordinea numărului de concurs
- piloţii din grupa E2-SS, de la clasa mare către cea mică, în ordinea numărului de concurs
- piloţii din grupa E2-SC, de la clasa mare către cea mică, în ordinea numărului de concurs
- piloţii din grupa E2-SH, de la clasa mare către cea mică, în ordinea numărului de concurs
- Piloții din Categoria Electrice”

a fost modificat regulamentul astfel:

“17. ORDINEA DE START
a) La recunoaşteri şi antrenamente piloţii vor lua startul, numai în ordinea stabilită de Colegiul
Comisarilor Sportivi, astfel:
- piloţii „DEBUTANŢI” si “JUNIORI”, în ordine descrescătoare a celor mai buni timpi din etapa precedentă.
Pentru prima etapă din campionat, startul se va lua în ordinea numerelor de concurs.
- piloţii din grupa I, de la clasa mică către cea mare, într-o ordine descrescătoare a celor mai buni timpi
din etapa precedentă.
- piloţii din grupa N, de la clasa mică către cea mare, într-o ordine descrescătoare a celor mai buni timpi
din etapa precedentă.
- piloţii din grupa A, de la clasa mică către cea mare, într-o ordine descrescătoare a celor mai buni timpi
din etapa precedentă.
- piloţii din grupa GT, de la clasa mică către cea mare, într-o ordine descrescătoare a celor mai buni timpi
din etapa precedentă.
- piloţii din grupa E2-SS, de la clasa mică către cea mare, într-o ordine descrescătoare a celor mai buni
timpi din etapa precedentă.
- piloţii din grupa E2-SC, de la clasa mică către cea mare, într-o ordine descrescătoare a celor mai buni
timpi din etapa precedentă.
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- piloţii din grupa E2-SH, de la clasa mică către cea mare, într-o ordine descrescătoare a celor mai buni
timpi din etapa precedentă.
- Piloții din Categoria Electrice, de la clasa mică către cea mare, într-o ordine descrescătoare a celor mai
buni timpi din etapa precedentă( dacă e cazul).

În cazul în care un pilot nu are timpi înregistrați la etapa precedentă, atunci se va lua în calcul cel
mai bun timp obținut la ultima etapă la care a participat. Dacă nu a participat niciodată în campionat, CCS
va stabili locul exact pe care acesta îl va ocupa în funcție de palmares, mașina de competiție, ș.a.m.d.

⁃ În regulamentul cadru al CNVCD 2019, “Art.�, lit h.- posturile comisarilor de traseu să �e amplasate
asخel încât vizual să �e acoperit tot traseul”, se va modi�ca în “Art.�, lit h.- posturile comisarilor de traseu
să �e amplasate asخel încât să �e contact vizual între posturi”
⁃ În “Anexa nr.2, Lista Cerințelor pentru organizatorii CNVCD, Art.�, Cerințe tehnice ale traseului, lit. h
Se recomandă insistent ca posturile comisarilor de traseu să �e amplasate asخel încât să permită �ecărui
arbitru dintr-un post să comunice vizual cu ceilalţi doi între care este poziţionat.”, se va modi�ca în “Art.�,
Cerințe tehnice ale traseului, lit. h Este obligatoriu ca posturile comisarilor de traseu să �e amplasate
asخel încât să permită �ecărui arbitru dintr-un post să comunice vizual cu ceilalţi doi între care este
poziţionat.”
⁃ La același ar�col, la capitolul “Semnalizare”, “Întregul traseu trebuie să �e acoperit de posturi ale
arbitrilor de traseu, dotate corespunzător pentru a asigura semnalizarea și intervenția (a se vedea Anexa
H). Se recomandă insistent ca �ecare arbitru de traseu să aibă contact vizual cu postul precedent și cel
ulterior.” se va modi�ca în “Întregul traseu trebuie să �e acoperit de posturi ale arbitrilor de traseu,
dotate corespunzător pentru a asigura semnalizarea și intervenția (a se vedea Anexa H). Este obligatoriu
ca �ecare arbitru de traseu să aibă contact vizual cu postul precedent și cel următor”

Comisia de Securitate a mai propus Consiliului Federal spre aprobare și introducere în Lista
Cerințelor pentru Organizatori din cadrul CNVCD, obligativitatea introducerii și folosirii de căști
hands-free de către arbitrii de traseu.

În aceeași măsură, tot cu implementare de urgență, Comisia de Securitate a propus ca și în
Campionatul Național de Raliuri 2019 posturile arbitrilor intermediari de traseu să fie stabilite la distanțe
de minim 2 km între posturi, modificând prevederile care cer distanțe de minim 3 km.

Toate aceste propuneri au fost aprobate de către Consiliul Federal al FRAS și au fost implementate în
regim de urgență.

Ne aflăm la începutul unei noi provocări pentru sezonul 2020. Pentru SECURITATE se impune un nou
START. E nevoie de concluzii pertinente, pe care toți le așteaptă, și pe care noi, cei care activăm, trebuie
să le formulăm. E nevoie să dăm un raspuns real, măsurabil, verificabil, adevărat. Avem o federație
puternică și e important să găsim calea prin care această construcție să îndeplinească, până în 2023, un
program de reformă. La nivelul conducerii, al sportivilor, al arbitrilor, al cluburilor, al mediului de
organizare și într-o oarecare masură, al publicului spectator, atmosfera este încărcată de așteptări. În
cazul nostru, aceste așteptări trebuie să ducă la normalitatea anilor pe care îi trăim. Pentru noi, cei care
vrem să ne dezvoltăm frumos, vreau să stabilim niște direcții clare de acțiune pentru a reînvia spiritul
nostru competitiv, pentru o activitate normală care să se armonizeze cu situația legislativă din România și
pentru a avea în Comisia de Securitate o reprezentare puternică a tuturor disciplinelor automobilistice
din FRAS.

Privind spre viitor, este vital ca securitatea în competiții să ajute toate disciplinele într-o formă
imbunătățită. Mai mult ca niciodată, avem nevoie de cooperare și informare corectă, iar pentru asta
avem nevoie în primul rând de responsabilitate maximă. Creșterea semnificativă de sportivi la FRAS a
lansat noi provocări, a renăscut dișcipline, a inventat noi proiecte. Trebuie să întelegem că dezbaterea
pentru SECURITATE a ajuns la acest nivel de așteptare tocmai din aceste cauze, tocmai pentru că în
spatele acestor necesități se află oamenii, de a căror viață răspundem.

Cred că vrem ca sportivii acestei federații să nu mai fie păcăliți că lucrurile sunt bune și de fapt
realitatea să fie alta… Forța activă a Comisiei de Securitate este reprezentată de cei care muncesc în
prezent, apărând principiile. Chiar trebuie să fim conștienți că lucrăm cu pericolul!
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Principalul scop al Comisiei de Securitate , este de a asigura, prin implementarea regulamentelor și a
strategiilor federației, a unei bune securități pentru toți cei implicați în organizarea evenimentelor
sportive ale FRAS. Astfel principalele reguli impuse de Comisia de Securitate sunt: inspecțiile preliminare,
elaborarea planurilor de securitate, ședințele de informare CCS, cooperarea deplină cu autoritățile locale
(IJP-Serv.Poliție Rutieră, ISU, IJ de Jandarmi, Firme de Pază, serviciile medicale, etc.), obținerea tuturor
avizelor impuse de legislația națională, familiarizarea și respectarea planurilor de desfășurare a
concursurilor, impunerea tuturor măsurilor specifice în funcție de tipul de competiție pentru organizarea
în condiții de securitate maximă față de spectatori, piloți și a tuturor persoanelor implicate,
responsabilizarea pe sarcini a persoanelor desemnate să impună securitatea în competiții, folosirea de
mijloace adecvate- moderne în vederea aplicării măsurilor.

Concluzii și propuneri:

Elaborarea Planurilor de Securitate s-au realizat ținând cont de particularitățile competițiilor pentru
fiecare campionat național în parte, sau pentru fiecare competiție restricționată în parte. Astfel, fiecare
Comisie Sportivă a FRAS a întocmit propriul Plan de Securitate, ținând cont de particularitățile
competițiilor. Aceste planuri au fost verificate și aprobate de către conducerea FRAS.

Per ansamblu, ținând cont de toate competițiile organizate sub egida FRAS, pot afirma că în 2019
activitatea Comisiei de Securitate a fost bună și colaborarea cu președinții de comisii a fost în general
eficientă.

Consider că trebuie să continuăm să îmbunătățim securitatea în competiții, atât în documentele scrise și
aprobate, dar mai cu seamă în teren și în comandamentele de concurs. Trebuie să responsabilizăm mai
mult directorii de concurs, șefii de securitate și șefii de probe, care sunt delegați oficiali ai FRAS la
competiții. Aceștia trebuie să înteleagă că în nicio situație ei nu se subordonează organizatorilor și că
trebuie să facă toate eforturile pentru implementarea corectă a planurilor de securitate.
Începând cu anul 2020, Regulamentul de Securitate al FRAS va fi modificat și îmbunătățit respectând
cerințele FIA. Princilalele capitole din noul regulament vor fi:

1.ECHIPAMENT DE SIGURANȚĂ PENTRU PILOȚI
2. SIGURANȚA CIRCUITULUI
3. SIGURANȚĂ RALLY
4. MEDICAL
5. ANTIDROG
�. ANTIALCOOL
7. DATE DE ACCIDENT

RAPORTUL COMISIEI DE APEL

Membrii comisiei:
Pavelescu Dan - preşedinte, Barbu Gheorghe - membru, Zărnescu Dan - membru

În sezonul competitional 2019, Comisia de Apel FRAS a avut de soluţionat un numar de doua
apeluri. Apelurile au fost inaintate Comisiei in urma unor decizii ale Comisiei de Competitii FRAS luate
in baza hotararilor Comisiei de Viteză în Coastă, respectiv rally raid.

Apelurile au fost jurizate in regim de audioconferinta, fapt care a permis ca jurizarea cauzelor sa
se faca cu celeritate si sa nu afecteze prin deciziile sale clasamentele la zi ale campionatelor nationale.

Conform Regulamentului, membrii Comisiei au audiat pe semnatarii apelurilor si presedintii Comisiilor
implicate in decizii, precum si alte persoane participante la evenimente,capabile sa aduca informatii in
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plus analizei efectuate.La fiecare dintre analize, membrii Comisiei au purtat o discutie si cu
reprezentantul FRAS in persoana secretarului general, in ideea de a trage concluzii asupra starii de fapt
si a imbunatatirii regulamentelor sau modului de organizare a competitiilor care sa nu mai conduca la
disfunctionalitati semnalate in apeluri.

Discutiile s-au purtat intr-o atmosfera dechisa,calma,de respect reciproc. Presedintii celor doua
Comisii ne-au fost de un real sprijin in stabilirea unei Hotarari corecte pt fiecare apel in
parte.Secretariatul FRAS ne-a pus la dispozitie întreaga documentatie solicitata.

Dupa afisarea hotararilor, presedintele Comisiei de Apel a avut o discutie cu sportivul care a facut apelul,
prilej cu care a prezentat in detaliu motivele pt care s-a luat respectiva hotarare. În final, apelantii au
recunoscut ca membrii Comisiei au dovedit obiectivitate in aplicarea regulamentelor si a Statutului FRAS.
Si in 2019 membrii ai comisiilor jurisdictionale sau de ramura sportiva FRAS au fost angrenati pe
schema de organizare a curselor.Pe langa faptul ca nu au sesizat ca au fost luate unele decizii neconforme
cu regulamentul ,au participat si la judecarea cazurilor in Comisiile FRAS.In asemenea cazuri,ar fi de dorit
ca respectivii sa ofere toate amanuntele in cadrul dezbaterii in comisie,dar sa se abtina de la vot.,ei
aflandu-se intr-un conflict de interese evident.

RAPORTUL COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Membrii comisiei:
Dan Alexandru Micu - preşedinte, Dan Codreanu - membru, Bogdan Filcea - membru

Gheorghe Vlaicu - membru, Ciprian Burnar - membru

În aplicarea dispozițiilor legale, în anul 2019, activitatea Comisiei de Disciplină a FRAS s-a desfășurat
cu componența menționată mai sus, întocmită în urma consultării și acordului primit de la aceștia după
numirea președintelui. Toți membrii au contribuit eficient la acțiunile specifice.

Efectuarea procedurilor de comunicare a fost îndeplinită de Secretariatul FRAS.
Pe parcursul anului 2019, Comisia a fost întrunită de către Președintele ei într-un număr de 2 ședințe de
lucru pentru a analiza un număr de 10 cazuri.
Au fost emise 10 Hotărâri:
- în prima ședință: trei (nr.1-nr.3);
- în a doua ședință: şapte (nr.4-nr.10);

Structura deciziilor disciplinare a fost următoarea:
- în � cauze s-a aplicat sancțiunea disciplinară „suspendare și amendă”; suspendarea a fost dată pe
perioade de 1 și 2 luni, iar amenzile de 200 euro una, de 300 euro alte două, respectiv celelalte trei de
500 euro;
- într-un caz s-a aplicat sancțiunea disciplinară „amendă”, aceasta având o valoare de 300 euro; - valoarea
totală a amenzilor date de către Comisia de Disciplină în 2019 este de 2�00 euro;
- 3 cauze au primit soluții de clasare.
Hotărârile au vizat soluționarea unor contestații depuse de către sportivi, arbitrii precum și de Comisia
de Competiții. Toate petițiile au fost soluționate având în vedere Regulamentele și deciziile FRAS în
vigoare. Părțile implicate în evenimentele sesizate, precum și martori, organizatori sau sportivi, au fost
audiate telefonic sau prin email, asigurându-se astfel transparența în judecarea situațiilor de natură
disciplinară și echidistanță în judecarea lor.
Comisia a observat, prin analiza regulamentelor, unele lipsuri în formulările regulamentelor FRAS, mici
necorelări de termene și proceduri. De asemenea, membrii comisiei au constatat necesitatea unui
secretar al Comisiei de disciplină.
Din punct de vedere al incidentelor, comisia de disciplină a interacționat cu situații variate:
- un caz de presiuni manifestate în special în mediul online și telefonic la adresa FRAS în urma
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unei decizii luate, fără a ataca hotărârea la Comisia de apel; de asemenea, sportivul penalizat a venit cu
avocat pentru a solicita informații suplimentare din dosarul întocmit ce a stat la baza
hotărârii;
- dificultate în întrunirea membrilor comisiei pentru realizarea ședințelor în timpul regulamentar.

RAPORTUL COMISIEI TEHNICE

Membrii comisiei:
Ciprian Stoica – președinte, Traian Pavel – membru, Bogdan Dumitrescu – membru

Mihail Stana – membru, Justinian Pleșa – membru, Gunther Graef – membru
Sorin Iacob – membru, Marius Gorgan - membru

Obiectivul principal al Comisiei Tehnice in anul 2019 a fost respectarea normelor de securitate si
siguranta ale concurentilor din campionatele nationale FRAS. Echipamentele pilotilor si dupa caz, ale
copilotilor au fost verificate in cadrul fiecarei etape din CNRD si CNVCD.

S-a continuat marcarea castilor si a dispozitivelor HANS cu etichete speciale purtand numarul
de concurs pentru a putea fi identificate si verificate cu usurinta pe parcursul competitiei. In acest caz nu
s-au identificat nereguli.

În sezonul 2019 al CNRD s-a continuat cu metoda de marcare a anvelopelor, utilizindu-se
scanarea codurilor de bare imprimate de catre producator pe flancul anvelopelor, sau acolo unde acestea
au lipsit utilizadu-se coduri de bare generate de comisia tehnica FRAS.

În cadrul CNRD, marcarea anvelopelor s-a facut in continuare cu ajutorul codurilor de bare, iar
evidenta lor a fost realizata cu ajutorul unor etichete speciale pentru fiecare automobil de concurs. Astfel,
au fost numarate anvelopele folosite de fiecare echipaj pe parcursul fiecarei etape de CNRD.

Au fost efectuate controale de catre comisarii tehnici pe sectoarele de legatura, unde au fost
verificate echipamentele de siguranta si alte verificari ce pot fi facute cu rapiditate, cat si in zonele de
regrupare, unde s-a verificat greutatea automobilelor de concurs, inaltimea acestora, integritatea sigiliilor
de la turbina si pop off, diametrul restrictorului turbinei. Verificarile pe durata competitiei s-au inmultit si
diversificat, comisarii tehnici optand pentru variate proceduri noninvazive cu scopul de a verifica
conformitatea automobilelor de concurs, fara insa a afecta respectarea planului orar de catre echipaj.

Comisia tehnica s-a ocupat de montarea noile sisteme GPS pentru automobilele de concurs.
S-a continuat folosirea aparatului de verificare a carburantului.
Comisia tehnica a beneficiat de un nou dispositiv de masurare a transparetei geamurilor, astfel

fiind intreprinse controale in cadrul etapelor CNRD.
În urma verificarilor tehnice, atat finale cat si cele din timpul competitiei, toate

neconformitatile descoperite au fost prezentate comisarilor sportivi, acestia analizând abaterile şi luând
deciziile corespunzatoare fiecarei neconformitati.

In anul 2020 comisia tehnica isi propune continuarea sporirii gradului de siguranţă pentru
echipajele participante în competiţiile FRAS, asigurandu-se de respectarea regulamentelor in vigoare si
verificarea conformitatii tehnice a automobilelor de concurs, impunerea normelor tehnice si de siguranta
in vigoare pentru toate competitiile FRAS este un alt obiectiv al sezonului 2020.

In vederea realizarii acestor obiective comisia tehnica solicita conducerii FRAS dotarea cu
echipamente de control si verificari specifice FIA, lipsa acestora limitind foarte mult activitatea si eficienta
comisiei tehnice. Totodata credem ca este oportuna prezenta a minim 2 comisari tehnici la verificarile
tehnice la una dintre etapele ERC sau WRC în vederea acumulării de cunostinte si experienţă.

RAPORTUL COMISIEI DE COMPETIŢII

Membrii comisiei:
Adrian Chiru - preşedinte, Florin Calangea - membru, Ştefan Saragea - membru

Tiberiu Lupşa - membru, Petre Zarioiu - membru
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Comisia de Competiţii a FRAS s-a întrunit, la sediul FRAS, în fiecare zi de marţi după desfăşurarea de
competiţii în weekend sau ori de câte ori a fost nevoie pentru a omologa rezultatele sau a analiza
contestaţiile depuse.

Pe parcursul anului 2019 au fost emise 29 de Decizii ale comisiei, toate publicate pe site-ul fras.ro în
ziua următoare de după şedinţă.

Având în vedere o serie de probleme semnalate în decursul sezonului competiţional, Comisia de
Competiţii a transmis către Consiliul Federal al FRAS o serie de propuneri pentru îmbunătăţirea
desfăşurării competiţiilor sportive în sezonul 2020:
- Obligativitatea organizatorilor de competiţii sub egida FRAS de a transmite în timp util dosarul curselor,
în vederea analizei acestora în cadrul şedinţei Comisiei de Competiţii.
- Obligativitatea organizatorilor de competiţii sub egida FRAS să respecte formatul standard impus pentru
dosarele de cursă (procese verbale, decizii CCS etc).
- Propune Comisiilor de Disciplină şi Apel să se întrunească pentru analizarea cazurilor în cel mult 7 zile de
la sesizarea acestora de către Secretariatul FRAS.
- După fiecare etapă disputată, comisiile sportive ale FRAS să trimită clasamentul general actualizat,
pentru ca acesta să fie publicat pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.
- Respectarea de către organizatorii competiţiilor sportive a numărului minim de arbitri.
- Solicită Comisiei de Viteză în Coastă modificarea Regulamentului în ceea ce priveşte participarea
invitaţilor în manşele de antrenamente: invitatul va fi obligat să prezinte, la fiecare manşă, invitaţia
completată şi semnată de pilot şi invitat.
- Întocmirea regulamentelor sportive în aşa fel încât să nu existe interpretări ale unor articole.

RAPORTUL COMISIEI CENTRALE DE ARBITRI

Membrii comisiei:
Ioan Badiu - preşedinte, Rareş Florescu - membru, Florin Calangea - membru
Ionuţ Hadăr - membru, Manuela Marinca - membru, Robert Laszlo - membru

Anul 2019 a fost un an al provocărilor pentru întreg corpul de arbitrii din automobilismul sportiv
românesc. Una dintre cele mai mari provocari a fost aceea de a compensa lipsa celor 34 de arbitrii care
au trecut la categoria “ARBITRU ONORIFIC”. Apreciem efortul tuturor acestor arbitrii și în mod special
acelora care au rămas alături de colegii lor mai tineri, împărtășindu-le din experiența lor. CCA le
mulțumește încă odată pe această cale.

În 2019 CCA a derulat o campanie de recrutare pentru arbitrii, efectuand cursuri de : Initiere in
arbitaj, Cronometrori , Functii de conducere in mai multe locații din România, precum Arad, Gorj, Mureş,
Sibiu, Reșița, Sinaia. Rezultatul acestei actiuni a fost unul foarte bun.
- S-a infiintat un colegiu nou - Colegiul Mures – cu un efectiv de 33 arbitrii;
- Numarul arbitrilor licentiati la categoria debutanti /stagiari în 2019 a fost de 97 ;
- În 2019 FRAS a licentiat un total de 340 de arbitrii;
- Coordonăm 20 de Colegii de arbitri din care fac parte si cele 5 Colegii ale disciplinelor OFF ROAD , RALLY
RAID , DRIFT , DRAG RACING, Klausenburg ;
-Pe parcursul anului 2019 arbitrii FRAS au gestionat peste 125 de competitii la nivel national ;
-O echipa de cronometrori a fost delegata la doua competitii in Bulgaria;
-Putem spune ca am ajuns la un numar de 15 cronometrori activi din care 5 sunt debutanti;
Mai multe investiții s-au făcut la solicitarea Comisie Centrale de Arbitrii, amintim doar achiziția a doua
seturi noi de fotocelule in valoare de 1�00 euro, ceasuri electronice, ținută specifică și, cu sprijinul
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câtorva membrii din Comisia Tehnică FRAS, am reușit să aducem pentru prima oară în România cel mai
performant sistem de monitorizare GPS pentru raliuri.
Arbitrii cronometrori au informat si prezentat sportivilor din Campionatul Național de Viteză în Coastă
(vezi briefing Câmpulung) modul de functionare a sistemului de cronometrare, transmiterea “timpilor
“ in timp real si întreaga activitate a cronometrorilor.

O dotare la fel de importanta este panoul de start cu semafor si sistemul de panouri luminoase
folosite in cadrul competiilor de Viteza in Coasta, Time Atack. La momentul actual există două panouri
LED acționate prin telecomandă care completează semnalizarea cu fanioane ale arbitrilor de la viteză în
coastă. Până la începerea campionatelor din acest vom avea un total de � panouri LED.
Centru de Calcul si Secretariatul competițiilor a facuta fata tuturor provocarilor.
Dorim sa ramanem conectati cu necesitatile si solicitarile arbitrilor pentru imbunatatirea activitatii de
arbitarj din cadrul sportului cu motor iar in acest sens CCA a pregătit în această perioadă, pe
lângă ”Manualul de Arbitraj” lansat anul trecut, un set complet de cursuri ON LINE și întrebări test care
completează într-un mod profesionist și modern pregătirea arbitrilor și oficialilor.
Întreg corpul de arbitrii și oficiali au ca obiectiv o continuă perfecționare în ceea ce privește normele și
regulamentele specific FRAS și FIA în vigoare.

O serie de noutăți, cum ar fi cursuri de arbitraj și testare online, achiziția de noi sisteme și
echipamente de cronometraj, achiziția celui mai performant sistem de monitorizare GPS pentru raliuri
sunt doar câteva din obiectivele pe care Comisia Centrală de Arbitrii și le propune în 2020.

RAPORTUL COMISIEI DE REGULAMENTE

Membrii comisiei:
Rareş Florescu - preşedinte, Remus Strian - membru, Laurenţiu Oros - membru

Ciprian Burnar - membru, George Pârcălăboiu - membru
Activitate
În cursul anului 2019 Comisia de Regulamente a primit spre avizare și atunci când a fost cazul a

formulat obiecții care au fost rezolvate pentru:
- Regulamentul Campionatului Național de Raliuri 2019 - Regulamentul Campionatului Național de

Rallly2 2019 - Regulamentul Campionatului Național de Viteză în Coastă 2019 - Regulamentul
Campionatului Național de Slalom Paralel 2019 - Regulamentele particulare pentru

- 5 etape CNRD
- 4 etape CNVCD
- 4 etape Slalom Paralel
- 4 etape Super Rally

RAPORTUL COMISIEI DE RALIURI

Membrii comisiei:
Daniel Ungur - preşedinte, George Grigorescu - membru, George Morar - membru

Ioan Badiu - membru, Ciprian Solomon - membru

În cadrul CNRD de-a lungul anului 2019, Comisia de Raliuri a gestionat opt etape.
Noutatea acestui an a fost revenirea in calendarul competitional a “ RALIUL ARGESULUI “, raliu care a dat
startul Campionatului Naţional de Raliuri .
Etapele din 2019 au fost :

- Raliul Argesului Catena, cu 8 probe speciale , un raliu desfasurat pe asfalt in procent de 100% cu
o lungime totala de 393,45 km ;

- Raliul Aradului cu 9 probe speciale, raliu desfasurat pe macadam cu o lungime totala de 498,29
km;
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- Raliul Moldovei Bacau, cu 13 probe speciale , raliu desfasurat pe macadam cu o lungime totala
de 392,57 km ;

- Raliul Perla Harghitei s-a desfasurat pe o distanta totala de 413,51 km pe asfalt, cu 12 probe
speciale ;

- Raliul Sibiului – raliu desfasurat pe asfalt cu o lungime totala de 331,5 km si a reusit sa
desfasoare 15 probe speciale;

- Raliul Iasului, un raliu care s-a desfasurat pe macadam , a cuprins 10 probe speciale ajungand la
o lungime totala a raliului de 4�4,84 km;

- Raliul Transilvaniei, cu 10 probe speciale , un raliu care s-a desfasurat pe asfalt , cu o lungime
totala de 493,11 km ;

- Raliul TESS Rally Brasov, incheie sezonul competitional cu un raliu care s-a desfasurat pe
macadam in proportie de 97,8% , cu o lungime totala de 490,04 km si 8 probe speciale .

- Dintre cele opt etape :
- Etapele de la Arad si Bacau au facut parte din Trofeul Balcanic de Raliuri FIA;
- Raliul Transilvaniei “TRANSILVANIA RALLY 2019”a gazduit Etapa a IV-a din TER și a fost

candidat ERT.
Pe parcursul anului au participat peste 250 de sportivi, iar la nivel arbitraj au fost 766 delegări. Cel mai
mare numar de delegări au fost la Raliul Sibiului, 116.
In afara acestui campionat, Comisia de Raliuri a coordonat :

- Romania Historic Winter Rally ;
- Winter Rally Covasna ;
- Romania Historic Gravel Rally.

RAPORTUL COMISIEI DE DRIFT

Membrii comisiei:
Denis Alexandru Manea - preşedinte, Camil Tănăsescu - membru,

Răzvan Mateescu - membru, Gabor Imre - membru

1.Calendar CND 2019

-Etapa Nr. 1 – 11-12 Mai, Circuitul Mariapocs, Ungaria,
-Etapa Nr. 2 – 22-23 June Circuitul Transilvania Motor Ring.
-Etapa Nr. 3 – 20-21 July, Transrarau, Pojorata.
-Etapa Nr. 4 – 10-11 August, Transalpina,
-Etapa Nr. 5 – 11-12 Octombrie, Bucuresti

-Ne-au vizitat peste 100.000 de spectatori in toate cele sase etape
-Mai multe milioane de oameni au luat contact cu acest sport via social media
-Peste 100.000 de reach-uri saptamanale
-Peste 300 de aparitii in media
-84 de piloti au luat startul in Campionatul de Drift al Romaniei;
-Au participat piloti din 7 tari: Romania, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Ucraina;
-�50 de cai putere in medie pentru clasa PRO;
-120 km/h cea mai mare viteza de initiere.
-Creare de content mediatic si expunere masiva a pilotilor
-Transmisie live pe PRO X (2 ore din fiecare etapa)

2.Calendar CND 2020
-Etapa Nr. 1 – 25-2� Aprilie, Bucuresti,
-Etapa Nr. 2 – 09-10 Mai, Circuitul Mariapocs, Ungaria,
-Etapa Nr. 3 – 11-12 Julie, Transrarau, Pojorata.
-Etapa Nr. 4 – 21-22 August, Circuitul Mariapocs, Ungaria,
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-Etapa Nr. 5 – 19-20 Septembrie, Trans Alpina

3.Alte activitati ale comisiei
-Modificarea Regulamentului Sportiv Cadru 2020

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE DE VITEZĂ ÎN COASTĂ

Membrii comisiei:
Norris Măgeanu - preşedinte interimar, Paul Andronic - membru

Emil Ghinea - membru, Constantin Ciufrilă - membru

Campionatul Naţional de Viteză în Coastă a constat în 9 etape în sezonul 2019, cu un număr sporit
de piloţi. Numărul de incidente a fost redus, iar de la etapă la etapă s-a lucrat pentru a asigura sportivilor,
arbitrilor şi spectatorilor condiţii de securitate sporite, astfel că organizatorilor li s-a cerut suplimentarea
consistentă a arbitrilor de traseu.

Peste 150 de piloţi au fost licenţiaţi anual şi one event în cursul sezonului, iar pentru 2020 se
estimează un număr cel puţin egal.

Pentru 2020 au fost programate 9 etape de Viteză în Coastă, multe dintre ele de tradiţie în campionat,
dar se remarcă şi revenirea oraşului Baia Mare în organizarea de competiţii automobilistice în 2020.

RAPORTUL COMISIEI DE RALLYCROSS

Membrii comisiei:
Justinian Pleşa - preşedinte, Dunavăţu Cristian - membru, Niţă Iancu - membru,
Nicolaescu Iulian - membru, Costache Petre - membru, Talianu Florin - membru

Radu Băcârcel - membru

Campionatul National de Rallycross in 2019 a fost format din 5 etape la care au participat in
medie 30 sportivi /etapa . Au fost constituite � clase (junior 1, junior 2, H1, H2, H3, H4) si nu au fost
constituite clasele de la categoria Buggy (junior, buggy 1�00, super buggy) .

Problemele de disciplina aparute la etape au fost solutionate de catre comisiile de specialitate
FRAS (Competitii si Disciplina) iar pentru a preintampina repetarea acestor probleme in 2020 au fost
facute diverse modificari si completari in Regulamentul de Rallycross 2020 .

Pentru 2020 ne-am propus dezvoltarea clasei de juniori , atragerea de noi organizatori,
dezvoltarea de noi piste de rallycross, si nu in ultimul rand perfectionarea sistemului de cronometrare .

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE DE OFF ROAD

Membrii comisiei:
Costin Fântână - preşedinte, Adrian Floricescu - membru, Ştefan Ivaşcu - membru

Magda Danciu - membru , Mirela Petcu - membru , Viorel Ognean - membru supleant
Andy Vişoiu - membru supleant, Bogdan Hrişcă - secretar

În anul competitional 2019 calendarul off-road a desfasurat un numar de 8 etape Trophy-Trial si un
numar de 14 evenimente restrictionate dintre care unul fiind concurs international de 7 zile.

Concursurile au decurs bine fara sa se inregistreze incidente si accidente.
Nu au fost inregistrate contestatii iar validfarea rezultatelor a decurs fara probleme.
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Sapte dintre etape au fost difuzate pe Telekom TV, iar la finalul anului am avut o emisiune retrospectiva
in care a fost difuzată si festivitatea de premiere off-road din cadrul galei FRAS.

Pentru anul 2020 calendarul are 25 evenimente, primul eveniment fiind in luna martie.

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE DE KARTING

Membrii comisiei:
Matei Mihăescu - preşedinte, Paul Costache - membru, Marius Epuraş - membru
Ionuţ Morăruş - membru, Viorel Budei - membru, Bogdan Mihăescu - membru

Campionatul Naţional de Karting a programat în sezonul 2019 un număr de � etape, desfăşurate pe
circuitele din Bucureşti, Prejmer şi Bacău.

Ca în fiecare sezon, principala problema a campionatului a fost legată de costurile foarte mari de
închririere a pistelor de karting, în lipsa unui sponsor, dar şi menţinerea piloţilor, deoarece există deja mai
multe campionate desfăşurate în paralel de diverşi organizatori neafiliaţi la FRAS.

Un număr de 50 de piloţi au fost licenţiaţi în Campionatul Naţional de Karting, însă media de piloţi
participanţi la etape a fost de 20-25, existând situaţii în care nu s-au constituit toate clasele.

În general, cursele au decurs bine, fără probleme organizatorice sau de arbitraj, deşi a fost nevoie şi
de sesizarea Comisiei de Disciplină a FRAS.

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE A AUTOVEHICULELOR ISTORICE DE COMPETIŢIE

Membrii comisiei:
Horia Popescu - preşedinte, Gunther Graef - membru, Cătălin Cedric Ghigea - membru

Gabriel Stanciu - membru, Horaţiu Anghel - membru

În cadrul acestei Comisii a fiinţat si Comisia Tehnica compusă din Gunter Graef, Horia Popescu si
Catalin Cedric Ghigea . Subcomisia Dacia Revival este compusa din: Dan Spuderka (presedinte), Apostu
Adrian si Nagy Emil (membri).

Sezonul competitional a inclus toate etapele din Campionatul National de Viteza in Coasta precum si
din Campionatului National de Raliuri . In al doilea sezon al Campionatului de Viteza pe Circuit au fost si
mai multi sportivi decit la editia precedenta, pe grila de start a masinilor de competitie fiind nu mai
putine de 14 automobile precum si 50 prezente la regularitate.

În dorinta de a stimula numarul de participanti, si luând in considerare ca factorul economic nu
poate fi neglijat , s-a introdus pentru prima data premierea separata a automobilelor de gr 1 ,3 si A , adica
acelora care având nivelul de preparare cel mai simplu, si ca atare costuri generale minime. S-a incercat
ca sa se repare situatia in care sportivii ce le pilotau nu aveau niciodata sansa sa se claseze in fata si de
aici scaderea apetitului de a mai participa .

Dupa inchierea sezonului 2019 Comisia Nationala a Automobilelor Istorice de Competitie a elaborat
regulamentele pe anul 2020.

Ca prima noutate este de mentionat aparitia unei grupe care, sub forma neafectata a unui
automobil istoric, permite folosirea de tehnica mai moderna la nivelul grupului motopropulsor,
suspensie si tren de rulare dupa reguli clare si care nu permit alterarea spiritului acestui gen de
competitie. Este un trend european si acesta are ca scop pastratrea frumusetii automobilului Istoric
coroborata cu un ajutor semnificativ dat posesorilor care in suficiente situatii nu mai gasesc piese
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originale pentru partea mecanica intens solicitata. In acelasi timp performanata si siguranta cresc
neîndoielnic fara a afecta costurile negativ, ci dimpotriva.

Şi la Dacia Revival s-au cristalizat regulamentele intr-o forma foarte inteligibila, anexa J de la FIA
fiind tradusa in limba Romana ca o masură foarte necesara pentru numarul de doritori in continua
cresterea. Se spera ca acestea sa adauge un plus de frumusete si nostalgie competitilor autohtone.

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE DE RALLY RAID

Membrii comisiei:
Ioan Şomodean - preşedinte, Maurizio Boldon - membru, Cătălin Mităcheschu - membru

Pentru anul 2019 au fost programate 5 etape de campionat national si o cupa cu permis restrictionat.
Din acestea, o etapa de campionat (Transcarpatic Brasov )a fost anulata din cauza unui numar insuficient
de sportivi la start . Pentru acest motiv am modificat in Regulamentul Cadru de RR ca incepand cu 2020
cluburile organizatoare de competitii sa aiba obligatia sa inscrie cu 30 zile, inainte de etapa, sportivii, sau
acestia vor fi obligati sa achite taxa cu majorare pana la 100% . Majorarea taxei poate sa ramana la
apreceria organizatorului, in functie de situatie.

Au fost probleme la etapa de la Buzau BAJA 500 ROMANIA, unde din greseala secretariatului care a
afisat rezultatele din CNRR cu cele din EETTS, a dus la confuzia sportivilor romani incurcand premierea de
la EETTS cu cea din CNRR, cele doua campionate au regulamente diferite, deci ca exemplu echipajul 777
sa clasat pe locul 2 in EETTS si in CNRR nu a obtinut nici un punct.

În regulamentul din 2020 am menţionat premiere separată pentru sportivii licenţiati FRAS care
participa în CNRR şi pentru EETTS separat, afisarea rezultatelor provizorii şi finale să fie făcută separat.

Rugăm Consiliul Federal al FRAS să facă o derogare pentru Ramura Rally Raid unde avem 4 sau 5
etape pe an din care să rezulte ca se poate obtine titlu de Campion National din N-1 etape, tinand cont
ca o etapa de Rally Raid se desfasoara pe o lungime foarte mare, intre 350 - 500 km pe zi .

Comisia de Rally Raid a hotarât primirea a încă două persoane in comisie, de la clubul N.S.M si
BEST-RAID , pentru a fi mai transparente si mai eficiente hotarârile luate în cadrul comisiei.

Pentru 2020 am dori ca federatia sa ne sprijine la etapele de campionat cu cronoprintere, intrucat
am usura munca la secretariat si am putea calcula timpii mult mai repede.

Vrem sa modificam in Regulamentul Cadru de Rally Raid impunerea unei taxe de 500 sau 1000 euro
pentru organizatorii de etape si cupe care sa fie platita pana la 30 martie a fiecarui an competitional, ca
garantie pentru organizare, din acesti bani federatia sa retina suma care trebuie pentru eliberarea
permisului de organizare si diferenta si restul sa platim arbitri care au fost prezenti la acea etapa si
organizatorul nu i-a platit, avem cazul de la BAJA TRANSILVANIA unde si acum avem arbitru la tehnic
neplatit. Va rog sa tineti cont de aceasta propunere si sa o puteti modifica in normele financiare al FRAS.

Ca presedinte de comisie propun catre conducerea FRAS luarea de masuri disciplinare pentru
sportivii care aduc prejudiciu de imagine FRAS sau membrilor comisiei pe diferite canale media sau
Facebook, intrucat nu mai dorim sa avem problemele din 2019, cand pe Facebook unii sportivi au adus
injurii si au patat imaginea FRAS si a unor organizatori, membri ai comisiei, sportivi si ai altor persoane
implicate, prin comentari neadevarate, cum ar fi ca la federatie sunt “blaturi” in judecarea unor
contestatii, etc.
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Propunem ca federatia sa produca stampile pentru verificatorul tehnic cu numar si specificatie de ramura.
Aceste stampile vor fi date, pe baza de proces verbal, comisiei pentru a ajunge legal la verificatorului
tehnic autorizat pentru Rally Raid. Propunem pentru arbitrii licentiati la Rally Raid in 2019 sa plateasca o
taxa pentru 2020 de 20 euro, iar cei care in 2020 nu au avut activitate la nici o etapa sau cupa sa le fie
ridicat dreptul de a fi arbitri in 2021. Arbitri care au avut activitate in 2019 si 2020 vor putea sustine un
examen ca din 2021 sa poata indeplini si functia de director concurs, sef de securitate, etc., in cadrul
ramurei rally raid.

RAPORTUL COMISIEI KLAUSENBURG RETRO RACING

Membru comisie:
Horaţiu Anghel - preşedinte

Sezonul 2019 al Campionatului Naţional Klausenburg Retro Racing a inclus un numar de � etape, 2
circuite si 4 circuite stradale. Media concurentilor/etapa a fost de 50. Media spectatori/etapa a fost 3500
– circuite stradale.

Singura discutie care a existat la finalul sezonului, a fost cea legata de acea departajare la Cupa
Youngtimer Clasa 2, unde greseala noastra a fost aceea ca am dorit cu tot dinadinsul sa avem un podium
complet la Gala Campionilor, de aceea am incercat o departajare a ocupantilor primelor 3 pozitii. Dupa
cum bine stiti, am rezolvat impreuna acest subiect prin premierea a doua locuri 3.
Categoric, pentru sezonul 2020 solutia in astfel de cazuri este aplicarea regulamentului, iar cei ce nu
bifeaza jumatatea etapelor+1 nu vor putea conta in Clasamentul General al campionatului si implicit nu
vor lua parte la Gala Campionilor.

Pe parte de promovare a acestui campionat noi, ca organizatori, ne-am straduit, si uneori ne-a si
iesit, sa invitam mass media si presa locala la etapele desfasurate. Credem insa ca dvs ca Federatie puteti
ajuta la popularizarea acestui campionat prin postari mai numeroase pe social media (anul acesta au
existat postari doar pre si post etapa). Pe parte de TV nu avem pretentia categoric de reportaje dedicate
insa consideram ca orice comunicat de presa sau orice precizare/informare intr-o stire, trimisa din partea
dvs., este de bun augur pentru intreg C.N Klausenburg Retro.
Nu au existat incidente/ accidente.
Nu au existat alte contestatii.

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONAL DE DRAG RACING

Membrii comisiei:
Bogdan Niculescu - preşedinte, Alin Faur - membru, Horia Miclăuş - secretar

În calitate de Presedinte al ACS Drag Racing Events si al Comisiei de Dragracing F.R.A.S., in urma
finalizarii Campionatului National de Dragracing in anul 2019, declar 5 etape organizate impreuna cu dvs,
in care nu au existat probleme, contestatii, discutii, plangeri sau nelamuriri din partea concurentilor
participanti la Dragracing, piloti cu care am inregistrat aproape 350 de licente anuale si one event in
primul an.

Natura lucrurilor face sa nu putem oferi mai multe locatii momentan, dat fiind faptul ca
dragracing-ul este aparte si ca este nevoie de piste drepte, fara denivelari, late de cel putin 50m si lungi
de peste 1 km pentru ca evenimentele sa se poata desfasura in cele mai bune conditii, aeroporturile fiind
ideale pentru aceasta disciplina, dar speram, in urma discutiilor avute in acest an cu conducerile mai
multor judete ca din 2021 sa putem ocupa mai mult din harta Romaniei.
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Dorim o imagine cat mai buna si mediatizare din partea Federatiei pe siteurile de socializare si sa putem
atrage sponsori si parteneri la evenimentele noastre.

Mă declar foarte bucuros de ceea ce am realizat impreuna, pentru faptul ca dragracing-ul a devenit
un sport in Romania recunoscut de catre Ministerul Tineretului si Sportului, ma bucur ca avem o relatie
buna, ca putem comunica rapid si ca primesc raspunsuri din partea dvs foarte clare de fiecare data si
speram la o buna colaborare si in urmatorii ani.

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE DE TIME ATTACK

Membrii comisiei:
Bela Ritner - preşedinte, Adrian Cotfas - membru, Valentin Nemţanu - membru

Obiective următite în 2019:
- Comisia a avut si pe 2019 ca principal scop sustinerea in activitatea sportiva automobilistica a tinerilor
cat si seniorilor doritori de a practica aceasta ramura sportiva incepand de la varsta de 13 ani.
- Intocmirea Calendarului Competitional pe 2019
- Redactarea Regulamentului General editia 2019
Campionatul s-a desfasurat in 8 etape, cu sportivii/pilotii din cadrul a 12 Cluburi Sportive afiliate FRAS, si
a avut ca organizator pe ASCS Richy Racing Team.

Acesta au reunit la start un numar total de �1 piloti licentiati repartizati in 8 clase premiabile intre care si
mai multi piloti din CNTA editia 2019, dar si 7 piloti in cadrul clasei speciale de nelicentiati.
Fapt imbucurator, clasa juniori a avut in total 13 piloti, din care cel putin 12 au participat in cadrul fiecarei
etape.

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE DE AUTOSLALOM

Membru comisie:
Valentin Nemţanu - preşedinte

Comisia de Autoslalom a desfasurat o activitate sustinuta pe parcursul sezonului 2019, astfel :
-S-au desfasurat 5 etape de campionat ( cu o crestere de 25 % fata de 2018).
-Pentru 3 etape locatiile au fost noi , respective Municipiile Galati si Slobozia, cu mediatizarea
actiunilor si prin defilarea participantilor pe strazile principale in preziua etapei.
-La cele 5 etape s-au prezentat in total 82 de piloti, dintre care 9 seniori la prima licenta de pilot
FRAS si 3 juniori licentiati, un progress de 25 % fata de 2018.

-In premiera la C.N. de Autoslalom am avut 2 echipe cu licenta FRAS inscrise regulamentar in
campionat.
-Desi a fost totuşi un numar redus de participant per etapa s-au constituit 4 clase de cilindree,
aceleasi pe tot campionatul.
-La fiecare etapa s-au mai constituit clasamente generale, clasamente pentru Stradale 1 si 2,
feminin, junior etc pilotii fiind recompensati cu cupe si diplome
-Cronometrarea s-a efectuat cu cronoprintere si celule, aparatura asigurata prin amabilitatea FRAS
si a domnului Ionut Hadar
-Secretariatul si arbitrajul s-a efectuat cu arbitri licentiati FRAS din Braila, precum si cu voluntari
pasionati de acest sport.
-Am beneficiat de sprijinul logistic al FRAS si al ACS Richy Racing Harghita, pentru licenta de
organizare, premise de organizare si asigurari de eveniment.
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Consideram un sezon foarte bun pentru noul club infiintat A C S Hobby Auto Sport Braila, si
respingem in totalitate acele sesizari efectuate de cei absenti la etape. Ne-am desfasurat
activitatea corect, serios si responsabil.
Din punct de vedere economic nu am putut organiza etapele pe pistele disponibile in tara intrucat
taxele de participare stranse abia au acoperit cheltuielile ocazionate de organizare.

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE DE SLALOM PARALEL

Membrii comisiei:
Dan Nirişteanu - preşedinte, Dan Grunca - membru, Sorin Tîrnovean - membru

Obiective urmărite în 2019:
- Comisia a avut si pe 2019 ca principal scop sustinerea in activitatea sportiva automobilistica a tinerilor
doritori de a practica aceasta ramura sportiva incepand de la varsta de 13 ani.
- Intocmirea Calendarului Competitional pe 2019
- Redactarea Regulamentului General a CNSPR editia 2019

Campionatul s-a desfasurat in 5 etape, cu sportivii/pilotii din cadrul a 12 Cluburi Sportive afiliate
FRAS, si a avut ca organizator pe CS Pro Drive Sibiu la toate cele 5 etape,
Acesta au reunit la start un numar total de 43 piloti licentiati repartizati in 5 clase premiabile intre care si
mai multi piloti din CNRD editia 2019, dar si 5 piloti in cadrul clasei speciale de nelicentiati.
Fapt imbucurator clasa juniori a avut in total 9 piloti, din care cel putin 7 au participat in cadrul fiecarei
etape.

În paralel cu etapele de CNSP 2019, la 4 etape s-a permis si participarea amatorilor in cadrul unei
clase separate.
Obiective avute in vedere pe 2020:
- intocmirea Calendarului Competitional pe 2020 care va contine ca si in 2019 minim 5 etape (se ia in
calcul si varianta cu 6 etape), in conditiile in care pe teren se va desfasura si Super Speciala Raliului
Sibiului, dar si 2-3 antrenamente..

Măsuri de îmbunătăţire pentru viitor:
Aparitia in Romania a unei a doua piste de Slalom Paralel, eventual pe asfalt, ar mari mult interesul
participantilor, si ar face posibila dublarea numarului etapelor actuale (deteriorarea pistei de macadam,
care trebuie refacuta dupa fiecare etapa, fiind una din cauzele care impiedica dezvoltarea acestei ramuri
sportive.

RAPORTUL COMISIEI NAŢIONAL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ 2

Membrii comisiei:
Arpad Simon - preşedinte, Csomortani Levente - membru, Hagel Otto - membru

În Campionatul National de Viteza in coasta 2 s-au desfasurat 3 etape duble comune cu
Campionatul National de Viteza in coasta si 5 etape duble distincte (doar CNVC2) dupa cum urmeaza:

-Etape comune cu CNVC: Resita, Medias si Ranca, pentru clasamentul anual s-a luat in considerare
punctajul maxim din una dintre cele sase etape
-Etape distincte doar CNVC2 : Sancraieni, Sfanta Ana, Sugas Bai, Magherani si Ditrau, pentru clasamentul
anual s-au luat in considerare punctajul de la fiecare etapa din cele 10.
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La cele 1� etape au luat startul un numar de 47 de sportivi la 2RM si 3 la 4RM, din care 5 piloti juniori 1 si
4 piloti juniori 2. Numarul de participanti la fiecare etapa :

-Sancraieni 1 – 1�, Sancraieni 2 – 12, Sfanta Ana 3 – 13, Sfanta Ana 4 – 14, Sugas Bai 5 – 12, Sugas Bai � –
13, Resita 7 – 10, Resita 8 – 13, Medias 9 – 23, Medias 10 – 23, Ranca 11 – 14, Ranca 12 – 14, Magherani
13 – 18, Magherani 14 – 1�, Ditrau 15 – 13, Ditrau 1� – 13
-Dupa cum se poate observa la etapele doar CNVC2 numarul de concurenti a fost mic, in mare majoritate
a etapelor mai putin de 15 concurenti. Pentru o mai buna desfasurare a acestor etape este necesara o
participare mai larga din partea concurentilor.
-Cu toate ca in Regulament cadru a fost prevazut ca in cazul in care se inscriu mai putin de 15 concurenti
se poate anula etapa. Acest lucru nu s-a intamplat in cazul in care s-au inscris mai putin de 15 concurenti.

La fiecare etapa s-au tinut � urcari – 2 manse de Recunoastere, 1 mansa de Antrenamente
cronometrate, 3 manse de Concurs. Pentru clasamentul etapei s-au luat in considerare cei mai buni doi
timpi din cele 3 manse de concurs. Toate etapele din Campionatul National de Viteza in coasta 2 s-au
desfasurat in conditii bune si fara incidente.

Observatii/propuneri pentru anul competitional 2020

Este binevenita Hotararea Consiliului Fedreal nr. 9/21.10.2019, punctul 10 aliniatele „d” si „e”
pentru marirea numarului de participanti la etapele CNVC2.

In acest caz se solicita ca pentru pilotii din CNVC, clasarea lor sa nu influenteze clasamentul general
si pe clase a concurentilor din CNVC2, chiar si in cazul in care concureaza cu cursiere conforme claselor si
dotarilor tehnice CNVC2.

Clarificarea claselor de la CNVC2 si in ce masura va fi comuna cu clasele CNVC. Aici ne referim la
clasele CNVC2 fata de clasele CNVC din anul competitional 2019.

Referitor la eliberare de licente conform Hotarari Consiliului Federal nr. 9/21.10.2019, punctul 10
aliniatele „a” si „e”, se propune a se elibera licenta in anul competitional 2020 pentru concurenti care in
anul competitional 2019 au concurat ca „junior 1” avand varsta sub 17 ani. Nu ar fi corect ca dupa 1-2 ani
ca „junior 1” sa nu mai poata concura neavand 18 ani.

Toti juniorii sau debutantii sa se prezente cu testul Dyno la etape.
Să se introduca experimental clasa TRACK in anul competitional CNVC 2020.

Dupa experienta din anul competitional 2019 referitoare la delegarea arbitrilor de traseu „Comisar
de traseu”, se solicita ca toti arbitrii care vor fi delegati sa studieze ce au de facut in post şi care le sunt
obligatiile. Aici ne referim in special la colegiile nou infiintate. Siguranta concurentilor si a spectatorilor
este obligatorie ca la orice etapă de CNVC.


