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Consiliu Federal 

30 octombrie 2020 

 

HOTĂRÂREA nr. 14/2020 

a Consiliului Federal 

din data de 30 octombrie 2020 

 

Consiliul Federal al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING a fost convocat de către 2/3 

din membrii acestuia, conform Art.32.-(1) din Statut și s-a întrunit on line în data de 30 

octombrie 2020, incepand cu ora 09:30. Ședința a fost statutar constituită. 

Pe Ordinea de zi au fost următoarele subiecte: 

 
1. Modalitatea de distribuire a sumei suplimentare de la bugetul de stat, aprobate de către 

Ministerul Tineretului și Sportului;  

2. Cererea A.C.S. REAL RACING prin care se solicită derogarea de la regulamentul de 

licentiere și eliberarea licenței de JUNIOR pentru sportivul Albert Sandu (născut în 08.02.2010).  

3. Notificarea primită pe adresa federației, din partea sportivului Luca Viișoreanu, 

reprezentat de doamna Dana Viișoreanu, trimisă prin Biroul executorului judecătoresc Matei 

Nicolae Marian prin care se solicită, în principal, revocarea în parte, modificarea/completarea 

Hotărârii nr. 6 a Comisiei Tehnice, Omologări și Piste, în sensul excluderii oricăror referiri la 

numărul de concurs 213 și invalidarea rezultatelor etapei a treia a Campionatului Național de 

Karting; 

4. Reconvocarea Adunării Generale Extraordinare de Alegeri; 

5. Diverse. 

 

În urma analizării documentelor Consiliul Federal a hotărât: 

 

1.- Suma aprobată de către ministrul tineretului și sportului pentru programul 

Promovarea sportului de performanță va fi împărțită în principal pe următoarele două capitole, 

astfel: 

a) 20 000 lei alocaţi de la bugetul de stat, se utilizează exclusiv pentru finanţarea 

„subprogramului calendar sportiv naţional”; O parte din această sumă alocată va acoperi, 

integral, cheltuielile legate de închirierea circuitului și desfășurarea antrenamentelor 

libere, din cadrul Cupei României, din ziua de vineri, 13 noiembrie. Astfel, sportivii vor 

beneficia de gratuitate pentru folosirea circuitului la antrenamentele libere de vineri;  

b) 59 700 lei alocaţi de la bugetul de stat, se utilizează exclusiv pentru finanţarea 

„subprogramului calendar sportiv internaţional”; suma va fi împărțită, în mod egal, 

sportivilor (16 piloți) care și-au manifestat, prin email, intenția de participare la una din 

competițiile: WSK OPEN CUP, WSK FINAL CUP, ROTAX MAX CHALLENGE INTERNATIONAL 

TROPHY și TROFEUL AYRTON SENNA; Un pilot care participă la mai multe competiții 

internaționale va putea beneficia de suma alocată doar la o singură competiție (la 

alegere);  

 

2.- Aprobă cererea A.C.S. REAL RACING prin care se solicită derogarea de la 

regulamentul de licentiere și eliberarea licenței de JUNIOR pentru sportivul Albert Sandu; 

 

3.- Împuternicește secretariatul FRK pentru demararea discuțiilor cu privire la 

contractarea serviciilor de  asistență juridică; 

 

4.- În baza mandatelor primite pe adresa de e-mail a federației s-a constatat că ședința 

Adunării Generale Extraordinare de Alegeri din 07 noiembrie nu poate fi statutar constituită, din 
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lipsă de cvorum. Se convoacă o nouă Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri, conform art. 

26 din Statut, pentru data de 14 noiembrie 2020. Mandatele de reprezentare care au fost 

trimise de către cluburile sportive rămân valabile pentru ședința din 14 noiembrie.  

Ședința se va desfășura la ora 17:00, în incinta circuitului AMCKART din Tunari Această 

ședință se va desfăşura şi va putea delibera indiferent de numărul membrilor F.R.K, cu afiliere 

definitivă, cu drept de vot, prezenţi.  

Acest punct al ordinii de zi a fost discutat la ora 11:15, după ora limită de transmitere a 

mandatelor. 

 

 

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 


