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Consiliu Federal 

București 
08 mai 2019 
orele 11:00 

 
HOTĂRÂREA nr. 3/2019 

a Consiliului Federal 
din data de 08 mai 2019 

 
Consiliul Federal al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING întrunit statutar marți, 08 mai 2019, 

orele 11:00, la sediul FRK din București, în ședință convocată la cererea d-lui Alexandru GODRI – 
președintele F.R.K. pentru a analiza și a aproba următoarele subiecte cuprinse în ordinea de zi: 

- Strategia de desfășurare a Campionatului Național de Karting; etapa a II-a București – mod 
de desfășurare 

- Modalități de atragere a sportivilor; 

- Situația FRAS-FRK - campionatul național de karting FRAS; 
- Problema arbitrajului - strategia CCA, membrii comisiei, regulamentul de funcționare, condiții 

de licențiere, condiții de evaluare și promovare a arbitrilor și alte probleme legate de arbitraj; 
- Dezbatere cu privire la desemnarea arbitrilor pentru seriile din calendarul FRK;  
- Alegeri pentru posturile rămase vacante din cadrul Consiliului Federal;  
- Strategia FRK pe perioada 2019 – 2023; 

- Numirea președinților de comisii; Comisia medicală, Comisia de disciplină și litigii, Comisia 
media, marketing; 

- Derogare de vârstă pentru eliberare licență pilot Andrei Pielescu; 
- Aprobare revizuire regulamente tehnice RMC; 

- Diverse 
 
Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform art.32.(2) din Act 

Adițional nr. 2 la Statutul Federației Române de Karting, prin prezenţa a 2/3 din numărul total de membri.  
 

 După analiză Consiliul Federal a hotărât: 
 

1. Consultarea de către secretarul general a cluburilor sportive cu privire la participarea la etapa a 
doua din CNK. În cazul în care sportivii nu-și manifestă intenția de participare se va convoca o 
Adunare Generală Extraordinară în care se va discuta modalitatea de desfășurare a CNK; 

2. Premierea campionilor la clasele constituite din cadrul CNK.  
3. Discutarea situației campionatelor FRK - FRAS la Ministerul Tineretului și Sportului 
4. Realizarea de către Comisia Centrală de Arbitri a unor cursuri/seminarii/proiecte de atragere și 

promovare a arbitrilor 
5. Amânarea hotărârii de organizare a Adunării Generale de Alegeri pentru locurile rămase vacante 

din cadrul Consiliului Federal până la obținerea avizelor pentru documentele depuse la MTS și la 

Tribunalul București; 
6. Amână numirea președinților de comisii și se așteaptă noi propuneri pentru aceste funcții; 
7. Aprobă derogarea de vârstă pentru eliberare licență pilot Andrei Pielescu 
8. Aprobă regulamentele tehnice RMC în forma revizuită 

 
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. 
 
Alexandru GODRI 
PREȘEDINTE                                                                                

Întocmit Victor DRĂGAN 
Secretar General 
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