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Proces-Verbal 
al ședinței Comisiei de Regulamente si Competitii 

23 iunie 2020 
 

Comisia de Regulamente si Competitii (CRC) a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE KARTING 

s-a întrunit în ședința, marti, 23 iunie 2020, ora 18:00, la sediul FRK participând 2 din 3 

membri ai comisiei – dl. Mihnea Cristescu, dl. Costin Stoica, avand pe ordinea de zi 

urmatoarele puncte: 

1. Verificarea documentelor emise la Romanian Karting Masters (RKM) Etapa 1 – 
20-21 Iunie 2020. 

2. Omologarea rezultatelor finale Romanian Karting Masters (RKM) Etapa 1 – 20-
21 Iunie 2020. 

3. Clasamentul general provizoriu Romanian Karting Masters (RKM) dupa Etapa 1 
– 20-21 Iunie 2020. 
 

Dupa analizarea documentelor din dosarele puse la dispozitie de organizator, CRC a 

constatat: 

- existenta documentelor care atesta rezultatele in antrenamente, antrenamente 

calificative si 3 manse de concurs pt fiecare clasa 

- existenta deciziilor ccs luate in baza rapoartelor venite de la comisia tehnica (ex. 

Spoiler fata neconform, greutate) 

- sanctiune gresit acordata pentru reluarea pozitiei dupa depasirea liniei rosii 

- inexistenta deciziilor ccs care confirma penalizarile acordate de directorul de 

cursa urmare a incalcarii procedurii de start 

- lipsa semnaturilor CCS pt validarea rezultatelor, respectiv pt validarea deciziilor 

- lipsa validarii/evaluarii chestionarelor covid-19, completate pt etapa 1 RKM. 

- inexistenta contestatiilor, atat in timpul, cat si dupa finalul manselor de concurs, 

in termenele prevazute in rsnk. 

 

In urma discutiei cu un membru CCS, respectiv cu directorul de cursa, CRC hotaraste: 

1.1 completarea dosarului cursei cu un document centralizator (tabel cu penalizarile 

acordate la etapa 1 RKM) din care sa reiasa: 

- numerele de concurs si numele/prenumele pilotilor penalizati (ex. 123, ion 

ionescu) 
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- penalizarea primita si motivul (ex. 3 secunde, depasire 2 roti culoar start) 

- mansa cand a fost primita (ex. Mansa concurs 1) 

Documentul va trebui semnat de membrii CCS de la etapa 1 RKM si depus la 

dosarul cursei in maximum 15 zile calendaristice de la data hotararii. 

De asemenea, Secretariatul FRK va transmite presedintelui CCA rugamintea de 

a informa arbitrii desemnati la concursurile urmatoare (referitor la cele semnalate 

mai sus - semnare documente, decizii cu numere de concurs etc). 

1.2 Descalificarea pilotului cu nr. 203 (categoria MINI ROK) din mansa de concurs 3, 

urmare a corectarii deciziei nr. 15 a CCS. Conform regulamentului disciplinar art. 

6.6, reluarea pozitiei dupa linia rosie se sanctioneaza cu descalificare din mansa 

respectiva (si nu cu 10 secunde cum a fost sanctionat initial). 

1.3 Secretariatul FRK va transmite presedintelui Comisiei Medicale solicitarea ca 

chestionarele covid-19 sa fie validate de catre Comisia Medicala. De asemenea, 

Secretariatul FRK va transmite presedintelui CM rugamintea validarii in timp util a 

chestionarelor covid-19 pentru etapele urmatoare 

2. omologarea si publicarea rezultatelor etapei 1 RKM (exceptie categoria MINI 

ROK pentru care organizatorul va trebui sa refaca clasamentul conform punctului 

1.2 de mai sus si sa-l retrimita spre validarea CRC in termen de maximum 15 zile 

de la comunicarea acestei decizii) 

3. publicarea clasamentelor generale RKM dupa etapa 1 (exceptie categoria MINI 

ROK pentru care organizatorul va trebui sa refaca clasamentul conform punctului 

1.2 de mai sus si sa-l retrimita spre validarea CRC in termen de maximum 15 zile 

de la comunicarea acestei decizii). 
 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal.  
 
Costin Stoica 
Presedinte Comisiei de Regulamente si Competitii 
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