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Regulamentul de eliberare  

LICENTA si PERMIS de ORGANIZATOR 

 

Art.1.  LICENTA DE ORGANIZATOR  

1.1 Licenta de Organizator este emisa de FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING şi 

acordată persoanelor juridice - structuri sportive afiliate conform legilor in vigoare si 

in conditiile prezentului regulament. 

1.2 Licenta de Organizator atesta capacitatea detinatorului de a obtine Permisul de 

Organizare de competitii sportive in cadrul calendarului competitional al Federatiei 

Romane de Karting (FRK). 

1.3 Licenta de Organizator nu este transmisibila si se elibereaza cu valabilitate pana la 

data de 31 decembrie a anului respectiv.  

1.4 Criteriile si procedura de acordare a Licentei de Organizator, ca si modul de 

utilizare a acesteia nu exonereaza pe titularul acesteia de raspundere juridica si nu 

implica in nici un fel transferul de raspundere de orice natura catre FRK si/sau catre 

reprezentantii acesteia. 

1.5 Detinatorul este responsabil pentru prejudiciul pe care îl poate aduce Federatiei 

Romane de Karting, prin nerespectarea normelor, regulamentelor si a statutului in 

vigoare. 

Art.2.  DATE CUPRINSE IN LICENTA DE ORGANIZATOR 

Clubul sportiv organizator va desemna o persoana fizică atestată de Consiliul 

Federal care va conduce activitatea de organizare şi care va avea în mod obligatoriu 

funcţia de Director Organizatoric. Licenţa de organizator emisă de Federaţia Română 

de Karting va mentiona obligatoriu titularul (se va mentiona denumirea solicitantului 

si persoana responsabila, imputernicita de titular) si perioada de valabilitate.  

Art.3.  MODALITATEA de  OBTINERE a LICENTEI DE ORGANIZATOR 
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3.1 Licenta de organizator se obtine in baza unei cereri tip inaintate secretariatului 

FRK. În completarea cererii are obligatia sa anexeze urmatoarele documente ce atestă 

capabilitatea de a organiza competiții sportive de karting: 

• atestatul fiscal  

• contracte de sponsorizare, parteneriat, surse de finantare; 

• dovada bazei materiale necesara organizarii 

Cererile de acordare a Licentei  de Organizator se vor depune cu minim 60 de zile 

inainte de data desfasurarii competitiei. 

In cazuri exceptionale si bine motivate, Biroul Operativ FRK poate aproba,  derogari 

individuale de la acest termen. Aprobarea unui nou termen de depunere a cererii unui 

organizator nu poate fi invocata de un alt organizator, in justificarea depasirii acestui 

termen. 

3.2 Solicitantul este obligat să cunoască prevederile  Statutului,  ale Regulamentului 

de eliberare a Licenței de Organizator de competiții sportive în cadrul FRK, 

Regulamentului Sportiv Național de Karting și  Regulamentului Disciplinar ale FRK, ale 

Regulamentelor internaționale CIK-FIA.   

Consiliul Federal va analiza cererea si va putea solicita orice alte documente 

suplimentare (atestate, audiere, testarea cunostintelor, prezentarea bazei materiale si 

a logisticii de care dispune solicitantul, dispunerea unei garantii materiale - CEC sau 

Scrisoare de garantie bancara - etc.) in scopul evaluarii capacitatii aplicantului de a 

obtine Licenta de Organizator.  

3.3 Consiliul Federal poate elibera sau refuza solicitantului cererea. Refuzul solicitarii 

va fi insotit de catre motivarea acestuia. 

3.4 Biroul Operativ al FRK are dreptul de a suspenda Licenta sau procedura de 

licentiere a unui organizator, inainte de votul Consiliului Federal, in oricare din 

urmatoarele situatii: 

- daca solicitantul, ca membru deja afiliat, are obligatii financiare neachitate 

la zi. 

- in orice alta situatie considerata inacceptabila (incalcari ale statutului FRK, 

comportament nesportiv, neloial sau defaimator fata de FRK si/sau fata de 

oficiali sau fata de ceilalti membri, sanctionata definitiv de una din comisiile 

de specialitate ale FRK.)  

- daca solicitantul sau un membru al clubului sub o alta entitate juridica 

organizeaza competitii de karting sub tutela altei organizatii fara acordul 

FRK. 

3.5 Solicitantul nu poate ataca decizia Consiliului luata in conditiile art. 3.3, insa poate 

relua procedura solicitarii unei noi licente daca dovedeste ca a inlaturat cauzele care 

au condus la refuzul initial. 
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Art.4.  PERMISUL DE ORGANIZARE  

4.1 Permisul de Organizare reprezinta autorizatia emisa de catre FRK pentru 

fiecare competitie sportiva in parte (campionat, serie, trofeu, cupa sau etapa).  

4.2 Permisul de Organizare nu poate fi emis decat unui detinator de Licenta de 

Organizator valabila in perioada pentru care se solicita Permisul. 

4.3 Permisul de Organizare nu este transmisibil. 

4.4 Un organizator licentiat poate solicita si/sau obtine pentru acelasi an competitional 

unul sau mai multe Permise de Organizare. 

4.5 Implicarea in competitii neoficiale a unui organizator sau a unui detinator de 

Licenta de Organizare conduce automat la anularea Licentei.  

Art.5.  DATE CUPRINSE IN PERMISUL DE ORGANIZARE 

Permisul de Organizare emis de Federaţia Română de Karting va mentiona 

obligatoriu, dar nu restrictiv: 

- titularul (se va mentiona denumirea solicitantului) 

- denumirea oficiala si/sau comerciala a competitiei pentru care a fost acordat 

permisul,   

- caracterul si/sau nivelul competitiei respective: local, judetean, 

interjudetean, regional, national, international, etc., 

- denumirea oficiala a Campionatului, Seriei, etc. in care este inscrisa 

competitia, daca este cazul. 

- perioada de desfasurare a competitiei. 

Art.6.  ELIBERARE PERMIS ORGANIZARE 

Permisul de Organizare se elibereaza: 

6.1. posesorului de Licenta de Organizator pe anul in curs,  in baza depunerii cererii 

tip de eliberare a permisului la secretariatul FRK 

6.2 dupa semnarea unui Contract de organizare de competitii sportive  

6.3 in baza aprobarii cererii de catre Consiliul Federal  dupa achitarea taxei de 

eliberare permis 

Art.7.  DISPOZITII FINALE 

 7.1 Biroul Operativ raspunde de aplicarea prezentelor reglementari. 
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 7.2 Taxele pentru eliberarea Licentei de Organizator si a Permisului de 

Organizare vor fi stabilite in Normele Financiare aprobate in sedintele Adunarii 

Generale 

 

 

 

 

 


