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Consiliu Federal 

29 octombrie 2019 Orele 14:00 

 

Hotărârea nr. 11/2019 

a Consiliului Federal din 29 octombrie 2019 

 

 Consiliul Federal convocat în data de 29 octombrie 2019, ora 14:00 de către dl. 

Alexandru Godri – Președintele FEDERAȚIEI ROMÂNE DE KARTING (FRK), la sediul federației 

din str. Vasile Conta, nr 16, cam 426, sector 2 București, a avut următoarea Ordine de zi: 

 

1. Validarea/invalidarea candidaturilor trimise la secretariatul FRK în termenul prevăzut 

de Statut pentru AGA din 5 noiembrie a.c. 

2. Amânarea ședinței AGA și a AGO pentru data de 19 noiembrie a.c. – lipsă cvorum 

3. Validarea clasamentelor Seriilor RMC si RKM – modul de întocmire a clasamentelor 

4. Situația denumirii campionatul național de karting folosită de către alte entități 

(FRAS, electrice, palatele copiilor) 

5. Sistemul competițional 2020 – analiza propunerilor din partea cluburilor și stabilirea 

a 2-3 variante de desfășurare a CNK ce vor fi supuse aprobării în sedința AGO; 

6. Diverse 

 

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

din Statutul Federației Române de Karting, prin prezenţa a minim 2/3 din numărul total de 

membri.  

 
 În urma dezbaterilor și analizării documentelor, Consiliul Federal a hotărât: 
 

1.   Validarea următoarelor candidaturi pentru ocuparea posturile vacante din cadrul 

Consiliului Federal al FRK în Adunarea Generală de Alegeri din data 05 noiembrie 2019: 

 

I. Pentru funcția de Vicepreședinte FRK 

a. Călin Alexandru Herăscu 

b. Constantin Ion  

II. Membru în Consiliul Federal 

a. Mihnea Cristescu 

b. Călin Alexandru Herăscu 

c. Dmitri Borțov 

d. Constantin Ion  

 

III. Președinte al Comisie de Regulamente și Competiții 

a. Mircea Costin Stoica 

2. Pe baza mandatelor trimise secretariatului FRK, conform art. 6 (2) din Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al FRK, amână ședințele AGA și AGO din data de 05 noiembrie 

http://www.frk.com.ro/
mailto:office@frk.com.ro


 

Pag. 2 din 2 

 

pentru data de 19 noiembrie ora 11:00 respectiv 14:00 din lipsă de cvorum. Până la 

data ședinței Consiliului Federal și-au depus mandatele de reprezentare cluburile sportive: 

1. ACS Red Motor 

2. CS Tomis Kart 

3. ACS Praga Racing 

4. AXCS BRT 

5. ACS Road Runner Racing Team 

6. ACS ICS Racing 

7. ACS Savu Racing 

8. ACS Real Racing 
9. CS Transkart Racing Club 

Pentru a fi staturar constituită Adunarea Generală poate delibera în prezența a 2/3 din 

numărul total al cluburilor sportive afiliate definitiv (12 cluburi sportive din totalul de 18). 

Mandatele trimise de către cluburile mai sus menționate rămân valabile pentru ședința din 

19 noiembrie. Cluburile sportive care doresc să participe la ședința din 19 noiembrie și nu 

au depus mandatele de reprezentare sunt așteptate să le trimită până în data de 12 
noiembrie a.c.  

3. Etapa a IV-a din cadrul Seriei Rotax Max Challenge desfășurată în Ungaria nu va 

puncta în clasamentul final al seriei deoarece nu a respectat regulamentele tehnice și 

sportive ale Federației Române de Karting. Clasamentele Seriilor Romanian Karting Masters 

și Rotax Max Challenge vor fi publicate în forma finală pe site-ul FRK. 

 

4. Acționarea în judecată a entităților ce folosesc denumirea de Campionat Național de 

Karting. 

 

5. Supune aprobării Adunării generale două variante de desfășurare ale Campionatului 

Național de Karting/ Cupa României: 

 

A. CNK format din 3 etape în care la clasele Pufo, Juniori și Seniori motorizarea să fie a 

celor două Serii din 2019, iar la clasa Mini pe lângă motorizarea celor două Serii să 

existe o motorizare de 60 cc care să corespundă fișelor de omologare ale 

producatorului (2010 – 2014, 2015 – 2020) Sportivii vor concura în manșe separate 

pe fiecare clasă/ motorizare. 

B. CNK format din 3 etape în care la clasele Pufo, Mini, Juniori și Seniori motorizarea să 

fie a celor două Serii din 2019. Sportivii vor concura în manșe separate pe fiecare 

clasă/ motorizare. Cupa României se va desfășura după același regulament tehnic. 

 

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

obligatorie pentru membri afiliați definitiv sau provizoriu, membri ai Consiliului Federal, 

președinți și membri ai comisiilor de specialitate, concurenți, antrenori, piloți, mecanici, 

arbitri ai Federației Române de Karting. 

 

 

Întocmit Victor Drăgan 

Secretar ședință Consiliu Federal 


