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Art. 1. Federatia Romana de Karting (FRK) 

1.1 FRK este singura structură sportivă naţională specializată, de utilitate publică, autonomă, 
neguvernamentală, în domeniul disciplinei sportive – karting, abilitată de legea educaţiei fizice şi 
sportului să reglementeze, să organizeze, să controleze şi să conducă activitatea de karting în 
România.  

1.2 FRK reglementează şi coordonează, sportiv, tehnic, disciplinar toate competitiile nationale, 
conform calendarului sportiv anual. 

Art. 2. Comisia de Regulamente si Competitii (CRC) – ORGANIZARE 

2.1 CRC este subordonta Consiliului Federal al FRK şi este formata din preşedinte şi membri. 
2.2 Preşedintele CRC este ales de Adunarea Generală de Alegeri a FRK si poate fi revocat doar de 

catre Adunarea Generala a FRK statutar intrunita 
2.3 CRC este formată din 3 sau 5 membri: Preşedinte și 2 sau 4 membri, urmand ca decizia privind 

numarul membrilor sa o ia presedintele CRC 
2.4 Componenţa CRC este aprobată de Consiliul Federal al FRK, la propunerea preşedintelui 

acesteia. 
2.5 Mandatul presedintelui CRC este egal cu cel al Consiliului Federal al FRK. 
2.6 In cazul demisiei sau revocarii sau oricarui alt motiv pentru care i se termina mandatul 

presedintelui CRC, comisia va fi automat dizolvata. 
2.7 Membrii comisiei pot fi revocati de presedintele CRC, iar Consiliul Federal al FRK va aproba 

revocarea acestora la propunerea presedintelui CRC 
2.8 In cazul descompletarii numarului de membri, presedintele CRC va nominaliza o/alte persoana 

pe care o/le va supune aprobarii Consiliului Federal al FRK 
Art. 3. Comisia de Regulamente si Competitii (CRC) – ATRIBUTII 

3.1 CRC elaborează regulamentele de desfăşurare a campionatelor naţionale de karting, ţinând 
seama de regulamentele FIA şi CIK-FIA 

3.2 CRC elaborează si supune avizarii Consiliului Federal al FRK toate regulamentele FRK (ex. 
Rsnk, disciplinar, de licentiere, de transfer, de afiliere si fuziuni, de transferari, de organizare 
competitii etc), mai putin cele de organizare si functionare ale altor comisii FRK, precum si cele 
tehnice elaborate de CTOP.  

3.3 Pana la inceperea concursului, indiferent de tipul acestuia (campionat national, serie, cupa etc) 
CRC aproba regulamentele particulare de desfasurare a concursurilor, buletinele de modificare 
a regulamentelor particulare, precum si avizeaza programul de desfasurare, inainte ca acestea 
sa fie facute publice. In cadrul concursurilor, incepand cu prima zi de desfasurare, Colegiul 
comisarilor sportivi (CCS) este cel care aproba modificarea regulamentelor particulare, precum 
si a programelor de desfasurare 

3.4 CRC veghează la aplicarea şi respectarea regulamentelor FRK, precum şi a celor particulare ale 
fiecărui concurs de karting si, in cazul in care sesizeaza incalcari ale acestora, va sesiza forurile 
FRK cu competenta in spetele respective. 

3.5 CRC se sesizează din oficiu, dacă constată încălcări ale regulamentelor. 
3.6 CRC se autosesizeaza sau poate fi sesizata de orice membru FRK sau de alte comisii FRK in 

cazul in care exista regulamente FRK care au lipsuri, sunt neclare, au informatii contrare sau 
contravin regulamentelor FRK sau CIK-FIA. 

3.7 CRC avizeaza orice regulament FRK inainte ca acesta sa fie transmis Consiliului Federal al FRK 
spre validare. Avizul este obligatoriu si trebuie emis in termen de 15 zile de la primirea 
documentelor. 

3.8 CRC elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune aprobării 
Consiliului Federal al FRK. 

3.9 CRC analizează, verifică si valideaza dosarele şi omologhează rezultatele fiecărei competiții 
desfășurate sub egida FRK la 2 zile de la terminarea acestora şi dispune publicarea imediată a 
rezultatelor sau, dupa caz, in cazul in care constata lipsuri in dosarul unei competitii, CRC va 



mentiona acest lucru in decizia emisa si va solicita completarea/remedierea situatiei, precum si 
nu va omologa rezultatele unei competitii, totale sau partiale, cand constata aceste lipsuri sau 
altele care fac imposibila omologarea si publicarea rezultatelor (ex. Exista contestatii fara o 
decizie definitiva, decizii luate cu incalcarea unor regulamente etc). 

3.10 La sfârşitul anului competiţional, întocmeşte clasamentele finale ale campionatelor desfasurate 
sub egida FRK, propune acordarea titlurilor de campion naţional şi le supune ratificării 
Consiliului Federal al FRK. 

3.11 Calendarul competitional al FRK – CRC primeste propuneri pentru calendarul competitional al 
anului urmator pana in XXXXX, urmand ca in baza acestora sa propuna o varianta spre 
validarea Consiliului Federal al FRK pana in XXXX 

3.12 CRC avizeaza competitiile de karting desfasurate sub egida FRK urmand ca avizul sa fie emis in 
baza unui dosar depus de organizator cu respectarea regulamentelor FRK. In baza avizului 
pozitiv, secretariatul FRK va emite documentele necesare organizarii competitiei (permisul de 
organizare). In cazul in care CRC avizeaza negativ, va redacta motivele si le va transmite 
secretariatului FRK pentru a fi transmise solicitantului in vederea remedierii. 

Art. 4. Comisia de Regulamente si Competitii (CRC) – FUNCTIONARE 

4.1 Şedinţele CRC sunt statutar constituite în prezenţa a 2 persoane din totalul membrilor săi, în 
cazul celor formate din 3 membri şi 3 persoane, în cazul celor formate din 5 membri. 

4.2 CRC se întruneste în şedinţe organizate dupa fiecare competitie sau ori de câte ori este 
necesar. 

4.3 Convocarea comisiilor centrale se face de către presedintele CRC, ordinea de zi a fiecărei 
sedinţe fiind stabilită de către acesta. 

4.4 Preşedintele sau secretarul general al FRK poate convoca o sedinta a CRC, ori de câte ori 
consideră necesar, comunicând aceasta, în prealabil, preşedintelui CRC. I se vor comunica şi 
problemele ce trebuie discutate în şedinţa respectivă. 

4.5 Şedinţele CRC vor fi conduse de presedintele CRC. În absenţa preşedintelui, sedinţa va fi 
condusă de unul dintre membri prezenţi, delegat de presedinte. 

4.6 Sedintele CRC se pot desfasura atat fizic, cat si in online sau telefonic.  
4.7 Deciziile CRC sunt valabil adoptate cu majoritatea (jumătate plus unu) voturilor membrilor 

prezenţi exprimate în şedinţă. În caz de egalitate, votul preşedintelui comisiei este decisiv. Votul 
se exprimă deschis, într-una dintre variantele „pentru” sau „împotrivă”, nefiind admisă varianta 
„abţinere”. Membrii CRC care au votat „împotrivă” la o hotărâre adoptată, trebuie să-şi motiveze 
poziţia, ca opinie diferită, aceasta fiind consemnată în procesul-verbal al sedinţei. 

4.8 Şedinţele CRC sunt consemnate în registrul de procese-verbale al FRK 
4.9 Deciziile CRC se datează, se numerotează şi se publica pe site-ul FRK, în termen de maximum 

24 de ore lucratoare de la data transmiterii acestora catre secretariatul FRK. 
4.10 Şedinţele CRC pot fi publice numai cu aprobarea majorităţii membrilor prezenţi. 

 

Regulamentul a fost aprobat in sedinta Consiliului Federal al FRK din data 27.11.2020 prin hotararea nr. 

15/2020 si intra in vigoare din aceeasi data. Odata cu aprobarea acestui regulament se abroga orice 

versiune anterioara acestuia. 

 


