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Adunare Generală Extraordinară 
19 decembrie 2020, ora 09:00 

Prejmer/Brașov 
 

HOTĂRÂREA NR 5/2020 
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 

din 19 decembrie 2020 
 

 

Adunarea Generală Extraordinară a avut loc în data de sâmbătă, 19 decembrie, începând cu 

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. 

Adunarea Generală Extraordinară a Federaţiei Române de Karting a fost convocată de către 

Consiliul Federal  și a fost statutară, conform Art. 27 din Statutul FRK, fiind la a doua convocare. Au 

fost prezente 18 cluburi din cele 28 afiliate definitiv, cu drept de vot, care au hotărât: 

1. Invalidarea propunerii făcută de către Consiliul Federal cu privire la desfășurarea sistemului 

competițional 2021;  

2. Aprobă formatul cu 5 (cinci) etape în cadrul Campionatului Național de Karting 2021; 

3. Aprobă organizarea unei singure competiții Cupa României care se va desfășura la începutul 

calendarului competițional 2021; 

4. Aprobă ca următoarele clase/motorizări să facă parte din Campionatul Național de Karting și 

Cupa României: PromoBB, clasele CIK –FIA, clasele Rok și clasele Rotax; 

5. Aprobă constituirea claselor pentru anul 2021 astfel:  

a. între 7 și 9 (inclusiv) sportivi la start per clasă – programul de desfășurare va fi unul 

redus (antrenamente libere, antrenamente cronometrate – crono, manșa 1 de concurs 

și manșa 2 de concurs sau prefinală și finală). Aceste clase nu vor puncta pentru 

clasamentul final.  

b. clasele cu minim 10 piloți înscriși se vor desfășura după programul normal 

(antrenamente libere, antrenamente cronometrate - crono, manșe de calificare, manșe 

de concurs) și vor puncta în cadrul clasamentului final al campionatului.  

 

 

Întocmit, 

Victor DRĂGAN 

Secretar General FRK 
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