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Consiliu Federal 

02 septembrie 2020 
 

HOTĂRÂREA nr. 10/2020 
a Consiliului Federal 

din data de 02 septembrie2020 
 

Consiliul Federal al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING întrunit on line în data de 02 
septembrie 2020, incepand cu ora 14:00, a analizat următoarele subiecte cuprinse în ordinea de zi: 

 
1. Numirea domnului Vlad Haralambie in functia de Presedinte al Comisie de Disciplină și 

Litigii 
2. Stabilirea datei pentru convocarea AGA 

3. Informare privind aprobarea unei sume suplimentare, de la bugetul de stat, de 100 000 
lei, pentru desfășurarea competițiilor programate în calendarul competițional 

4. Etapa a III-a a Campionatului Național de Karting 
5. Adrese C.S. Transkart Racing Turda  
6. Diverse. 

 
Consiliul Federal a hotărât: 

 
1. Numește în funcția de Președinte al Comisie de Disciplină și Litigii pe  domnului Vlad 

HARALAMBIE  
 
2.- În baza mandatelor primite la secretariatul federației s-a constatat că ședința Adunării Generale 

de Alegeri din 12 septembrie ora 19:00 nu poate fi statutar constituită, din lipsă de cvorum (minim 50% 

+1). Se convoacă a treia oară  Adunarea Generală de Alegeri, conform art. 26 din Statut și art. 8 (12) din 

ROF, pentru data de 12 septembrie 2020, ora 19:15. Mandatele de reprezentare care au fost trimise de 
către cluburile sportive rămân valabile. 

Ședința se va desfășura la circuitul de karting Skat Kart din Tg Secuiesc. Această ședință se va 
desfăşura şi va delibera în mod valabil indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi. 

 
3.- Stabilește modul de cheltuire a sumei suplimentare primite de la bugetul de stat, conform 

contractului cu Ministerul Tineretului și Sportului, pentru desfășurarea competițiilor programate în 
calendarul competițional.  

 
4.- În baza hotărârii din data de 02 iunie 2020 și a propunerii organizatorului ACS Real Racing 

confirmă perioada 25 – 27 septembrie ca data finală de desfășurare a etapei a III-a, de la Bacău, din 
cadrul Campionatului Național de Karting  

 

5.- Transmite sesizările primite din partea Clubului Sportiv Tanskart Racing Turda către comisia de 

specialitate, Comisia de Disciplină și Litigii 
 
 
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,  aceștia fiind direct 

răspunzători de aplicarea prevederilor hotărârii. 
 

 
Întocmit Victor DRĂGAN 

Secretar General 
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