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Consiliu Federal 

27 noiembrie 2020 

 

HOTĂRÂREA nr. 15/2020 

a Consiliului Federal 

din data de 27 noiembrie 2020 

 

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

membrii acestuia, conform Art.32.-(1) din Statut și s-a întrunit on line în data de 27 noiembrie 

2020, incepand cu ora 18:00. Ședința a fost statutar constituită, la ședință au fost prezenți: 

Mihaela Dobârceanu, Dragoș Gulie, Constantin Răileanu, Rareș Mureșan, Dmitri Borțov, Costin 

Stoica și Călin Săliștean 

Pe Ordinea de zi au fost următoarele subiecte: 

 

1. Hotărârea nr.3/12.09.2020 vs Hotărârea nr.4/14.11.2020 a adunărilor generale din 

perspectiva procedurilor urmate, respectiv textele lor și implicațiile acestora; 

2. Alegerea unui președinte interimar al FRK de către Consiliul Federal, în baza art.61 din 

statut, urmare a demisiei fostului presedinte, precum și a nealegerii unui președinte în două 

adunări generale desfășurate din momentul demisiei și până în prezent. 

3. Calendarul competițional 2021; Chestionar către membrii federației. 

4. Bugetul FRK 2021 

5. Organizarea Adunării Generale Extraordinare de Alegeri pentru ocuparea posturilor 

vacante din conducerea federației – Președinte și Vicepreședinte FRK și organizarea adunării 

generale pentru modificări din Statut 

6. Organizarea Adunării Generale Extraordinare pentru stabilirea sistemului competițional 

pentru anul 2021; 

7. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Regulamente și 

Competiții 

8. Modificări ale RSNK și Regulament Disciplinar urmare a situațiilor întâmplate în 2020  

9. Omologarea rezultatelor finale ale Campionatului Național de Karting FRK, respectiv 

acordarea titlurilor de campion național câștigătorilor fiecarei clase (mai putin clasele Micro Rok 

si Mini Rok până la finalizarea contestațiilor). 

10. Gala Campionilor 2020 

11. Modificarea unei hotărâri definitive a CCS de către CDL, respectiv Comisa de Apel; 

12. Bugetul disponibil alocat competițiilor internaționale, ținând cont că mai mulți sportivi 

nu vor mai participa la competițiile internaționale cuprinse în calendarul din contractul cu MTS. 

 

 

În urma analizării documentelor Consiliul Federal a hotărât: 

 

1.- Împuternicește pe domnul Victor Drăgan să discute cu reprezentanții MTS cu privire 

la corectitudinea alegerii unui președinte interimar FRK de către Consiliul Federal; 

 

2.- Stabilește ca membrii Comisiei de Regulamente și Competiții să propună un 

chestionar care să fie trimis către membrii federației. Sistemul competițional va fi discutat și 

aprobat de către adunarea generală; 

 

3.- Amână discuția despre bugetul de venituri și cheltuieli al FRK după stabilirea 

sistemului competițional de către adunarea generală și a metodologiei privind finanţarea 

federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului; 

 

4.- Stabilește organizarea Adunării Generale Extraordinare de Alegeri pentru posturile 

vacante din conducerea federației – Președinte FRK și Vicepreședinte- pentru data de 16 

ianuarie 2021; Discuția despre adunarea generală care va avea pe ordinea de zi 
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modificarea/completarea Statutului FRK se amână pentru ianuarie/februarie 2021 urmând ca 

membrii Consiliului Federal să ia o hotărâre în acest sens; 

 

5.- Stabilește organizarea Adunării Generale Extraordinare în data de sâmbătă, 12 

decembrie ora 09:00, în sistem videoconferință (on line pe platforma https://zoom.us/), având 

ca unic punct al ordinii de zi stabilirea sistemului competițional pentru anul 2021. Cluburile 

sportive ce doresc să participe la ședință trebuie să trimită pe adresa de email a federației, până 

în data de 05 decembrie, ora 23:59, mandatele, datele de contact și adresa de e-mail a 

persoanei care îi reprezintă în cadrul aceastei ședințe;  

 

6.- Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de Regulamente și 

Competiții urmând ca forma finală să fie validată în următoarea ședință a consiliului, după 

efectuarea modificărilor propuse de către membrii acestuia; 

 

7.- Propunerile de modificare ale RSNK și Regulamentului Disciplinar să fie transmise de 

către Comisia de Regulamente și Competiții, cu respectarea termenelor prevăzute de statut, 

pentru a fi supuse aprobării în următoarea adunare generală ordinară; 

 

8.- Omologhează rezultatele finale ale Campionatului Național de Karting, cu excepția 

claselor Micro Rok si Mini Rok, care vor fi omologate după finalizarea contestațiilor. 

 

9.- Amână discuția despre Gala Campionilor 2020 până după jumătatea lunii ianuarie, 

când, se va lua o hotărâre în funcție de măsurile restrictive impuse de către autoritățile române, 

împotriva răspândirii coronavirusului COVID 19; 

 

10.- Amână discuția despre modificarea unei hotărâri definitive a CCS de către CDL, 

respectiv Comisa de Apel, urmând ca membrii Comisiei de Regulamente și Competiții să ofere 

mai multe informații din punctul de vedere al regulamentului sportiv și disciplinar; 

 

11.- Aprobă ca din suma alocată de la bugetul de stat, exclusiv pentru finanţarea 

„subprogramului calendar sportiv internaţional” să se deconteze, în mod egal, cheltuielile 

sportivilor care participă la competițiile internaționale. Ținând cont că mai mulți sportivi nu vor 

mai participa la competiții internaționale, Secretarul General al FRK trebuie să facă demersurile 

pentru a obține aprobarea ca suma necheltuită să fie transferată către achiziția de material 

sportiv. 

 

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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