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Comisia de Regulamente si Competitii 

 
Hotararea nr.19/26 noiembrie 2020 

 
Comisia de Regulamente si Competitii a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE KARTING s-a întrunit în 

ședința, marti, 17 noiembrie 2020, ora 17:00, la sediul FRK participând 2 din 3 membri ai 

comisiei – dra. Ana Grozea si dl. Costin Stoica - online, avand pe ordinea de zi urmatoarele 

puncte: 

1. Verificarea documentelor emise la Cupa Romaniei (CR), 14-15 noiembrie 2020 
2. Omologarea si publicarea rezultatelor finale ale CR. 

 
Astfel, CRC hotaraste: 

1. completarea dosarului cursei cu: 

- fisele de inscriere, pasapoartele tehnice si listele lipsa cu semnaturile de la briefing. In 

termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestei decizii pe email, Secretariatul FRK va 

informa organizatorul CR pentru a transmite documentele in termen de 15 zile 

calendaristice de la informare. 

- raportul Observatorului Federal. In termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestei 

decizii pe email, Secretariatul FRK va informa Observatorul Federal de la CR (dl. Victor 

Dragan) pentru a transmite raportul in termen de 15 zile calendaristice de la informare. 

- deciziile CCS 

o avand in vedere ca deciziile CCS contin semnaturile celor 3 membri CCS 

delegati la aceasta competitie, nu consideram un motiv de invalidare a acestora. 

Totusi, pentru corectitudinea documentelor, trebuie refacute toate deciziile CCS 

astfel incat acestea sa contina pozitiile corecte in conformitate cu buetinul 

organizatorului nr.2. 

o Completarea dosarului cu decizia de validare a claselor, respectiv de invalidare a 

clasei MINI 60. De asemenea, in cazul in care pilotii au concurat este nevoie de 

acordul scris al Organizatorului. 

o In termen de 5 zile lucratoare de la primirea deciziei CRC pe email, Secretariatul 

FRK va informa CCA, respectiv Organizatorul pentru a efectua corectiile si 

completarile necesare in termen de 15 zile calendaristice de la informare. 

2. omologarea si publicarea rezultatelor finale ale CR 

 

Costin Stoica 
Presedinte Comisiei de Regulamente si Competitii 
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