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Consiliu Federal 

09 februarie 2021 

 

HOTĂRÂREA nr. 2/2021 

a Consiliului Federal 

din data de 09 februarie 2021 

 

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 09 februarie 

2021, începând cu ora 17:00. Ședința a fost statutar constituită, la ședință au fost prezenți: 

Mihaela Dobârceanu, Dragoș Gulie, Constantin Răileanu, Rareș Mureșan, Dmitri Borțov, și Călin 

Săliștean 

Pe Ordinea de zi au fost următoarele subiecte: 

 

1. Stabilirea criteriilor de desemnare/departajare a organizatorului/organizatorilor 

Campionatului Național de Karting și Cupa României –scrisoarea de intenție a ACS BRT 

pentru organizarea celor două competiții; 

2. Cererea ACS Real Racing de eliberare Licență Organizator 

3. Cererea ACS BRT de eliberare Licență Organizator 

4. Cererea ACS Real Racing pentru eliberare Permis de Organizare RKM si IKM 

5. Stabilirea criteriilor de desemnare a pilotului junior participant la CIK FIA Karting 

Academy Trophy  

6. Omologare clasamente 2020 

7. Cererea C.S. AGRONOMIA prin care se solicită derogarea de la regulamentul de licențiere 

și eliberarea licenței de SENIOR pentru sportivul Octavian Cristian Costache.  

8. Înființare Comisia Media și Marketing 

9. Convocare Adunare Generală Ordinară  

10. Afiliere provizorie Club Sportiv MASTERKART 

11. Gala Campionilor 2020      

12. Convocare AGEXAlegeri 

13. Diverse 

 

 

În urma dezbaterilor, Consiliul Federal a hotărât: 

 

1.- Stabilește următoarele etape ce trebuie parcurse pentru desemnarea sau 

departajarea organizatorului/organizatorilor Campionatului Național de Karting și Cupei 

României: 

a) publicarea pe site-ul federației a unui anunț prin care cluburile sportive 

interesate să organizeze una sau ambele competițiii sunt invitate să-și manifeste intenția 

printr-o adresa trimisă secretariatului FRK; 

b) completarea Caietului de sarcini al organizatorului pentru competițiile CNK și 

Cupa României cu standarde clare pentru transmisia TV, arbitrajul video și sistemul de 

cronometrare. Deasemeni, recomandările de la art 2.18 din caietul de sarcini în vigoare, 

aprobat în 2018, sunt propuse a deveni obligatorii. Caietul de sarcini, după aprobare, va 

fi publicat pe site-ul FRK;  

c) cluburile sportive care doresc să organizeze competiții au obligația să trimită 

scrisoarea de intenție la secretariatul FRK, să respecte Caietul de sarcini al 

organizatorului cu modificările aprobate și să participe la licitația ce va fi anunțată 

ulterior.  
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d) În cadrul licitației candidaţii vor depune pentru departajarea lor, oferta cu 

propunerea financiară acordată federației, pentru fiecare eveniment sportiv în parte 

(etapa de CNK, Cupa României). 

 

2.- Aprobă cererea A.C.S. Real Racing de eliberare Licență Organizator; 

 

3.- Aprobă cererea A.C.S. BRT de eliberare Licență Organizator; 

 

4.- Respinge cererea A.C.S. Real Racing pentru eliberare Permisului de Organizare pentru 

seriile Romanian Karting Masters și International Karting Masters deoarece datele de 

desfășurare a etapelor celor  două  serii coincid cu datele etapelor din Campionatul Național de 

Karting aprobate de către Adunarea Generală. Organizatorul trebuie să prezinte spre aprobare 

regulamentele competițiilor - regulamentul tehnic, sportiv - în care sunt specificate 

clasele/categoriile din concurs, modul de desfășurare al competiției, etc. (art. 7.4  din RSNK. 

Competiții tip Serie – se desfășoară în concordanță cu regulamentele de desfășurare ale 

competițiilor, aprobate de către Consiliul Federal) 

 

5.- Aprobă criteriul de desemnare al pilotului care va reprezenta România la FIA Karting 

Academy Trophy astfel: - campion la clasa Junior în 2020; criteriul de departajare este punctajul 

obținut în clasamentul campionatului; 

 

6.- Se omologhează clasamentele Campionatului Național de Karting 2020 urmând ca 

acestea să fie publicate pe site-ul federației; 

 

7.- Aprobă cererea C.S. AGRONOMIA  prin care se solicită derogarea de la regulamentul 

de licentiere și eliberarea licenței de SENIOR pentru sportivul Octavian Cristian Costache.  

Pe lângă documentele necesare licențierii, clubul are obligația să depună, la secretariatul 

FRK, o declarație notarială pe propria răspundere pentru trecerea la o clasă superioară de 

vârstă, semnată de tutorii legali ai sportivului. În această declarație își vor asuma 

responsabilitatea pentru orice eveniment/incident produs în competițiile din calendarul 

federației. 

 

8.- Convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 20 martie 2021, la București. 

Convocatorul va fi transmis către cluburile sportive de către secretariatul federației. 

 

9.- Aprobă afilierea provizorie a A.C.S. Masterkart, cu sediul în Brașov, reprezentată de 

către domnul Bogdan Constantin ILIE; 

 

10.- Respinge convocarea Adunării Generale Extraordinare în condițiile stabilite de 

Comisia de Apel prin Hotărârea nr. 2/2021. 

 

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 


