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Consiliu Federal 

21 iulie 2020 
 

HOTĂRÂREA nr. 8/2020 

a Consiliului Federal 

din data de 21 iulie 2020 

 

Consiliul Federal al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING întrunit on line în data de 

miercuri, 21 iulie 2020, orele 15:00, în ședința convocată de către membrii consiliului, a analizat 

următoarele subiecte cuprinse în ordinea de zi: 

 

1. Cererea pentru Permis de Organizare a seriei Rotax Max Challenge a  ACS Road 

Runner Racing Team și introducere unor noi categorii suport în serie; 

2. Organizarea  Adunării Generale de Alegeri  

3. Discutie cu privire la calitatea arbitrajului primelor competiții din calendarul 

competițional al FRK 

4. Delegarea arbitrilor și termenul în care se deleagă acestia. 

5. Discuții cu privire la taxa de 80 lei aferentă fondului pt organizarea Galei Campionilor, 

colectată la prima etapă din CNK de organizator. 

6. Analiza costurilor primei etape a CNK si decizie cu privire la nivelul de organizare 

pentru etapele 2 și 3 din CNK. 

7. Discuții despre o mărire a bugetului din partea federației pentru organizarea etapelor 

din CNK și/sau o mărire a taxei de înscriere la etapele CNK 2020 

 

Consiliul Federal a hotărât: 

 

1.- Respinge cererea ACS Road Runner Racing Team de eliberare a Permisului de organizare 

al Seriei Rotax Max Challenge pentru nerespectarea prevederilor articolului 6 din Regulamentului de 

eliberare a Licenței și Permisului de Organizator, a prevederilor articolului 8 din RSNK și a 

prevederilor RTNK. Propune ca organizatorul  ACS Road Runner Racing Team să refacă cererea de 

eliberare Permis Organizare (trebuie depusă la secretariatul FRK astfel încât permisul să fie eliberat 

cu cel puțin 30 zile înaintea datei de desfășurare a primului concurs), să achite taxa pentru permis, 

să trimită regulamentul particular al primei etape a seriei cu minim 30 zile înainte de data de 

desfășurare a concursului și să specifice în cerere clasele din concurs incluse în serie (vor fi acceptate 

clasele Rotax (ex: Micro Max, Mini Max, Junior Max, Senior Max, DD2), clasele din CNK (ex: Promo 

BB, KZ) si o clasă suport diferită de cele enumerate anterior) 

2. Secretariatul FRK va convoca Adunarea Generală de Alegeri pentru completarea locurilor 

vacante din Consiliu Federal și Comisia de Apel, conform termenelor din statut. 

3. În lipsa președintelui Comisiei Centrale de Arbitri, Consiliul Federal a reiterat necesitatea 

îmbunătățirii calității arbitrajului la concursuri, urmând ca acest lucru sa fie transmis membrilor 

Colegiului Național de Arbitri. Secretarul General FRK va coordona activitatea comisiei până la 

alegerea președintelui comisiei. 

4. Secretarul General se va asigura, până la alegerea președintelui CCA, ca termenul pentru 

numirea și delegarea arbitrilor la competițiile sportive să fie respectat.  

5. Taxa de constituire a fondului pentru organizarea Galei Campionilor, de 80 de lei, colectată 

la prima etapă de organizator, va fi transmisă către FRK, conform regulilor în vigoare.  

6. Secretarul General va analiza posibilitatea suplimentării fondurilor pentru etapele din 

campionat și Cupa României.  

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data adoptării ei și este obligatorie 

pentru membrii afiliați definitiv sau provizoriu, membrii Consiliului Federal, președinții și membrii 

comisiilor de specialitate, concurenți, antrenori, piloți, mecanici, arbitri ai Federației Române de 

Karting,  aceștia fiind direct răspunzători de aplicarea prevederilor hotărârii. 

 

Întocmit Victor DRĂGAN 

Secretar General 
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