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Secretariatul Federației Române de Karting, a sesizat Comisia de Disciplina și Litigii (CDL), 

prin mail FN/30.05.2018, despre participarea pilotului Andrew Denis Boriceanu (licentiat JMS 

Performance),  fară aprobarea FRK, la un concurs de karting organizata pe circuitul AMC Kart 

Tunari, în data de 27.05.2018.  

 

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

documente, anexă la sesizare : 

1. Sesizarea Comisiei de Regulamente și Competiții privind participarea unui pilot licențiat 

FRK la concursul de karting respectiv; 

2. Declaratia  JMS Performance privind informarea pilotului Andrew Denis Boriceanu 

asupra faptului ca eventuala participare la concursul respective este fapta sancționabilă; 

3. Imagini de la concursul de karting care atestă participarea pilotului Andrew Denis 

Boriceanu. 

 

Studierea în cadrul CDL a materialelor menționate cat si a unor informatii existente in mediile de 

socializare conduce la următoarele observații : 

- Pilotul Andrew Denis Boriceanu a participat la un concurs de karting desfășurată pe 

circuitul AMC Kart in data 27.05.2018; 

- Nu au fost identificata, în documentele FRK, solicitarea pilotului Andrew Denis 

Boriceanu pentru participarea la aceasta competiție de karting; 

- Concursul de karting desfășurat pe circuitul AMC Kart Tunari în data de 27.05.2018 sub 

denumirea de ROMANIAN KARTIG MASTERS 2018 nu se incadrează în niciuna din 

categoriile de concursuri organizate sub egida FRK, CIK-FIA sau ale unui ASN 

recunoscut CIK-FIA. 

 

 



 

 

 

 

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 
 

Retrage licența pilotului Andrew Denis Boriceanu și anulează punctele obținute în cadrul 

CNK 2018, conform prevederilor art.8.3 din Regulamentul disciplinar ediția 2018, în 

vigoare la data producerii faptei. 

 
 

Data 31 mai 2018 
 
 

 
 
 
Comisia de Disciplina si Litigii Nume şi Prenume Semnătură 

Președinte: Corneliu POPESCU OK electronic 
Membru Vlad HARALAMBIE OK electronic 
Membru Pericle NEGESCU CO 

 
 


