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Proces-Verbal 
al ședinței Comisiei de Regulamente si Competitii 

30 iunie 2020 
 

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

s-a întrunit în ședința, marti, 30 iunie 2020, ora 18:00, la sediul FRK/online participând 2 

din 3 membri ai comisiei – dra. Ana Grozea, dl. Costin Stoica, avand pe ordinea de zi 

urmatoarele puncte: 

1. Verificarea documentelor emise la Campionatul National de Karting (CNK) Etapa 
1 – 27-28 Iunie 2020. 

2. Omologarea rezultatelor finale Campionatul National de Karting (CNK) Etapa 1 – 
27-28 Iunie 2020. 

3. Clasamentul general provizoriu Campionatul National de Karting (CNK) Etapa 1 
– 27-28 Iunie 2020. 
 

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

constatat: 

- existenta documentelor care atesta rezultatele in antrenamente, antrenamente 

calificative, 2 manse de calificare si 2 manse de concurs pt fiecare clasa 

- lipsa documentului care atesta Grila de start pentru Mansa de Calificare 2, clasa 

MICRO ROK. 

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

Spoiler fata neconform, greutate), precum si cele care confirma penalizarile 

acordate de directorul de cursa urmare a incalcarii procedurii de start 

- existanta semnaturilor CCS pt validarea rezultatelor, respectiv pt validarea 

deciziilor 

- existenta validarii/evaluarii chestionarelor covid-19, completate pt etapa 1 CNK. 

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

in termenele prevazute in rsnk. 

 

Astfel, CRC hotaraste: 

1. completarea dosarului cursei cu un document care atesta Grila de start pentru 

mansa de calificare 2, clasa MICRO ROK 
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Documentul va trebui depus la dosarul cursei in maximum 15 zile calendaristice 

de la data hotararii. Secretariatul FRK va informa Organizatorul in acest sens. 

2. omologarea si publicarea rezultatelor etapei 1 CNK  

3. publicarea clasamentelor generale CNK dupa etapa 1. 

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