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La etapa a 2-a din ROTAX MAX CHALLENGE ROMANIA,  CCS a decis sanctionarea 
pilotului cu nr. concurs 438, clasa Mini Max, cu penalizare in timp de 10 sec (Document 14). 
Aceasta decizie a fost contestata de A.C.S ROAD RUNNER RACING TEAM ( concurent 
pilotul 438 ) prin document din data de 15.05.2018 (fara numar), taxat cu 1200 lei adresat 
Federatiei Romăne de Karting. CCS a luat act de intenția de contestatia destinata Comisiei de 
Disciplină și Litigii.  

 

Comisia de Disciplină și Litigii, prin posta electronică, a intrat în posesia următoarelor 

documente : 

1. Raportul Directorului de manșă din 13.05.2018 ; 

2. Decizia CCS nr.13/13.05.208 (document 14) ; 

3. Contestația A.C.S ROAD RUNNER RACING TEAM fn/15.05.2018; 

4. Declarație pilot Dezso Istvan fn/15.05.2018 ; 

5. Declaratie spectator Puchianu Ileana Maria fn/nedatata ; 

6. Mail (redirectionat de FRK)/18.05.2018 de la Niculescu Marius ; 

7. Raport Director concurs (solicitat de CDL) referitor la semnalizarea/nesemnalizarea 

sanctiunii aplicate pilotului 438. 

 

La etapa a II-a din ROTAX MAX CHALLENGE ROMANIA, clasa Mini Max manșa 2, 

Directorul de manșa a informat  oral si in scris (Raport Director manșă) CCS despre efectuarea 

de catre pilotul 438 a unei manevre de depașire neregulamentare (art. 5.8 din Regulamentul 

Disciplinar).  

 

Pe cale de consecinta, a fost aplicată pilotului 438 sanctiune de 10 secunde, conform prevederilor 

art.5.8 din Regulamentul Disciplinar.  Directorul de concurs a afișat sanctiunea prin prezentarea, 



 

 

pe linia de start/sosire, a tablitei de semnalizare (panou negru inscriptionat cu nr. de concurs si 

penalizarea). Totodata, CCS a emis Decizia nr.13 (Document 14) prin care a consemnat aplicarea 

sancțiunii. 

 

Mentionăm că, la sfarsitul manșei de concurs nu au fost primite, la secretariat și/sau CCS 

informații/reclamații referitoare la alte nereguli petrecute in timpul manșei (art.33.6 din RSNK). 

 

Ulterior primirii in forma letrica a Deciziei CCS nr.13 (sancțiune semnalata în timpul manșei) 

concurentul A.C.S ROAD RUNNER RACING TEAM a informat președintele CCS despre 

intenția de a contesta Decizia CCS nr.13 (document 14). 

 

Contestația A.C.S ROAD RUNNER RACING TEAM a fost transmisă Comisiei de Disciplină și 

Litigii, în format electronic, prin secretariatul FRK, la data de 15.05.2018 însoțite de Declarația 

pilotului Dezso Istvan fn/15.05.2018 și Declaratia spectatorului Puchianu Ileana Maria 

fn/nedatata, iar în data de 18.05.2018 CDL a primit, prin redirecționare a secretariatului FRK, un  

e-mail de la Niculescu Marius (nu are calitate oficială in contestatie) prin care sunt puse la 

dispozitia CDL 2 link-uri și cateva comentarii pe marginea acestora. 

 

Studierea în cadrul CDL a materialelor menționate (contestație, declarații, e-mail) conduce la 

următoarele observații : 

- contestația a fost întocmită in conformitate cu prevederile regulamentelor FRK în 

vigoare ; 

- mențiunea din contestație cu privire la informarea cu întarziere despre penalizare are în 

vedere numai forma letrica fara a lua în considerare și semnalizarea acestei penalizări, 

prin tăbliță de afișaj, în timpul manșei. De menționat că eventuala prezentare cu întarziere 

a formei letrice a penalizării a fost compensată prin acceptarea cotestației ; 

-  declaratiile sportivului Dezso Istvan, respectiv a spectatoarei Pucheanu Ileana Maria, 

prezintă o situatie care ar fi avut loc in timpul depasirii care a dus la iesirea din traseu a 

sportivului cu nr.438, situație care ar fi trebuit semnalată conform prevederilor art.33.6 

din RSNK; 

- primul link, din e-mail trimis de Niculescu Marius, prezintă un film din anul 2017 care 

evident nu se refera la cauza reclamata si în consecință nu poate fi luat in considerere; 
- al doilea film mentionat in e-mailul de sustinere a contestatiei (trimis de Niculescu 

Marius) nu exista deoarece la adresa la care ne trimite linkul mentionat apare un mesaj in 

acest sens. 

 

 



 

 

 

 

Menționăm că până la data redactării prezentei hotărâri nu au fost puse la dispoziția Comisiei de 

Disciplină și Litigii alte informații și/sau documente legate de cazul analizat. 
 

Fata de cele de mai sus emitem urmatoarea 
 

HOTARARE 
 

Se menține Decizia CCS nr.13 (document 14) din data de 13.05.2018 având în vedere că 

sancțiunea a fost aplicată ca urmare a ieșirii kartului nr.438 din spatiului marcat al pistei 

cu toate 4 rotile, pentru a efctua o depășire, ceea ce reprezintă faptă sancționabilă conform 

prevederilor art.5.8 din Regulamentul Disciplinar al FRK, iar contestația A.C.S ROAD 

RUNNER RACING TEAM se bazeaza pe cele doua declaratii nesustinute de imagini sau 

alte documente opozabile, situatie in care se da credit oficialilor de concurs. 

 

 

 

 

 

 
 

Data 22 mai 2018 
 
 

 
 
 
Comisia de Disciplina si Litigii Nume şi Prenume Semnătură 

Președinte: Corneliu POPESCU Abtinere de la vot 
Membru Vlad HARALAMBIE ok 
Membru Pericle NEGESCU ok 

 
 


