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PROGRAM SUSŢINERE JUNIORI

Preambul

Conducerea Federației Române de Automobilism Sportiv împreună cu cea a Comisiei Naționale de
Juniori conștientizează importanţa dezvoltării tinerilor sportivi.
Din păcate, bugetul primit de la Ministerul Sportului este mult mai mic decât cel solicitat (850.000 lei
faţă de 3,5 milioane lei solicitați) şi chiar mai mic decât cel primit anul trecut (1,1 milioane împreună
cu rectificarea bugetară din timpul anului).
Aceasta scădere, deşi se încadrează într-un trend (un numar mare de Federaţii Naționale confruntându-
se cu scăderea bugetelor în acest an deşi bugetul ministerului a crescut de la 521,5 la 581,5 milioane
lei), este considerată inacceptabilă de conducerea FRAS, având în vedere dezvoltarea acesteia şi
creşterea numărului de sportivi şi a disciplinelor federaţiei.

Cu toate acestea, conducerea FRAS a reuşit identificarea unor venituri PROPRII - independente de
alocarea de la MS, prin care să ofere sprijin sportivilor valoroşi.

1. Dispoziţii generale

Sportivii care vor beneficia de acest aport sunt cei care au avut performanţe notabile în sezonul
precedent, fie pe plan intern, fie internaţional, au arătat o formă promiţătoare şi/sau reprezintă potenţial
cert în sezonul actual.
Accentul se va pune pe sportivii juniori.
Este considerată oportună sprijinirea sportivilor din cât mai multe discipline pentru a asigură o creştere
omogenă între ramurile sportive.
Se vor acorda susţineri atât pentru proiecte personale, punctuale, cât şi pentru şedinţe de
antrenament/dezvoltare colective, pe ramura de activitate.

 Buget
S-a identificat un buget disponibil de 150.000 lei proveniţi din venituri proprii.

3. Perioada implementare
Perioada de alocare va fi pe tot parcursul anului 2023.

4. Linii de finanţare:
- individuală – destinată programului individual al unui sportiv sau echipaj.
- dezvoltare ramură – destinat pregătirii de ansamblu a sportivilor respectivei discipline, considerată
disciplina “rampă de lansare” către disciplinele consacrate.

5. Alocări individuale
În urma analizei performanţelor sportivilor juniori din toate campionatele FRAS s-au selectat următorii
sportivi pentru a fi susținuți:
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 Norbert Maior - Francesca Maior, CNR – 25000 lei
 Andrei Dună, Formula 4 – 25000 lei
 Gabi Imre jr., RODRIFT – 15000 lei
 Costi Tudose - Teodor Gaină, CNR – 15000 lei
 Cristi Sugar – Vlad Colceriu, CNR – 10000 lei
 Alice Ene, RODRIFT, 10000 lei
 Bogdan Duma, Coasta – 10000 lei
 Andrei Cazacu, Coasta/CNR – 7500 lei
 Denis Constantin, ROTAC – 5000 lei
 Alexandra Teslovan, CNR – 5000 lei

În afara acestor sume certe, FRAS a depus la Ministerul Sportului o cerere de suplimentare a bugetului.
În eventualitatea aprobării, şi alti sportivi valoroşi vor primi susţinerea FRAS în baza cererilor depuse.

6. Alocări ramură
Pentru disciplinele de mai jos se consideră oportun acest gen de alocare şi organizare de eveniment
antrenament/dezvoltare.

 Test trial juniori off-road – 7500 lei
Justificare: în sezonul 2023 se va permite în premieră participarea juniorilor în cadrul compeţitiilor de
off-road. Participarea se va face DOAR în faza de trial a competiției de unde şi interesul unei sesiuni de
antrenament şi adapare/înțelegere pentru sportivii tineri.

 Test slalom paralel – 7500 lei
Justificare: fiind o disciplină care alimentează în principal Campionatul Naţional de Raliuri,
considerăm necesară creşterea nivelului sportiv de la o vârstă cât mai fragedă.
Loc desfăşurare: circuit Sibiu.

 Test CNIA+CNSS pe circuit kart – 7500 lei
Justificare: fiind o disciplină care formează copii şi tineri în direcţia competiţiilor auto consacrate, fie
pe circuit ori coastă/raliu, considerăm necesară creşterea nivelului sportiv de la o vârstă cât mai fragedă.
Pentru aceasta propunem desfăşurarea evenimentului pe un circuit de karting, acesta fiind un pas
intermediar benefic la trecerea spre viteze mai mari (circuit, coasta, raliuri).
Loc desfăşurare: circuit karting Prejmer sau Tg Secuiesc.

7. Mentori
Pentru evenimentele tip antrenament/dezvoltare de la pct. 6 activitățile vor fi supervizate de MENTORI
invitaţi în conformitate cu punctul 1.3 din “Criterii de selecţie în loturile naţionale de juniori FRAS”.

8. Dispoziţii finale
Alocările individuale primite de sportivi sunt destinate suplimentării bugetelor participărilor externe
sau a pregătirii de specialitate, iar aceştia vor prezenta FRAS documente justificative până la
concurenţa sumelor primite.


