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Adunare Generală Ordinară 

19 noiembrie 2019, orele 14:00 

Sala „Gheorghe HAGI”, MTS 
 

HOTĂRÂREA NR 4/2019 

al ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 

din 19 noiembrie 2019 

 

 

Adunarea Generală Ordinară a avut loc la sediul Ministerului Tineretului și Sportului 

din str. Vasile Conta, nr. 16, din Bucureşti, în sala Gheorghe Hagi în data de 19 noiembrie 

2019, începând cu ora 14.00. 

Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Karting fiind statutară, conform 

Art. 24 din Statutul FRK, cu 15 cluburi prezente din cele 18 afiliate definitiv cu drept de vot, 

a hotărât: 

1. Modificarea regulamentelor FRK cu privire la sportivii care participă la alte 

concursuri decât cele organizate sub egida FRK, CIK-FIA sau ale unui ASN recunoscut 

CIK_FIA, fără acceptul FRK. Aceștia vor fi sancționați cu retragerea licenței pe o perioadă 

de 12 luni și anularea punctelor obținute în toate competițiile organizate sub egida FRK. 

2. Calendarul competițional din anul 2020 al Federației Române de Karting va fi 

format din 3 etape ale Campionatului Național de Karting,  Cupa României și etapele 

ce vor fi propuse de organizatorii Seriilor Rotax Max Challenge și Romanian Karting Masters. 
Clasele pentru etapele CNK și Cupa României vor fi: 

 clasele Pufo, Juniori și Seniori vor avea motorizările celor două Serii din 2019,  

 clasa Mini va avea, pe lângă motorizările celor două Serii, și motorizarea de 60 cc 

care să corespundă fișelor de omologare ale producatorului (2015 – 2020).  

 clasele PromoBB și KZ vor respecta regulamentele tehnice specifice actuale.  

Specificațiile tehnice ale celor două serii cuprinse în CNK 2020 vor respecta strict 

regulamentele tehnice ale seriilor respective. Sportivii vor concura în manșe separate pe 
fiecare clasă/ motorizare. 

3. Pentru Eliberarea licențelor internaționale și a Permiselor de Start pentru 

competițiile internaționale este obligatorie participarea piloților la minim două etape din 

cadrul Campionatului Național de Karting desfășurat anterior depunerii cererii. Această 

regulă se aplică începând cu data ultimei etape a CNK 2020. 
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