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Consiliu Federal 

30 noiembrie 2021 
 

 
HOTĂRÂREA nr. 9/2021 

a Consiliului Federal 
din data de 30 noiembrie 2021 

 
 

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

FRK, domnul Vlad Haralambie, conform Art.32.-(1) din Statut și s-a întrunit în sistem videoconferință (on 

line pe platforma https://zoom.us/), în data de 30 noiembrie 2021, începând cu ora 10:00. Ședința a fost 

statutar constituită, la ședință au fost prezenți domnii: Vlad Haralambie, Rareș Mureșan, Dmitri Borțov, 

Gigel Băcioiu și Cătălin Țuțuian. 

 

Pe Ordinea de zi au fost următoarele subiecte: 

 

1. Aprobarea modificărilor Caietului de sarcini al organizatorului Campionatului Național de Karting și 

Cupei României 

2. Campionatul Național de Karting 2022 - analiza cererilor de organizare, stabilirea unor caracteristici 

tehnice – motorizare, clase, anvelope, etc. 

3. Aprobarea modificărilor Statutului FRK; 

4. Situația sportivilor și a cluburilor sportive afiliate care au participat în anul 2021 la competiții 

neautorizate de către federație ; 

5. Gala Campionilor 2021 

6. Diverse 

 

În urma dezbaterilor, Consiliul Federal a hotărât: 

 

1. Aprobă Caietul de sarcini al al organizatorului Campionatului Național de Karting și Cupei 

României 2022 urmând ca acesta să fie publicat pe site-ul federației; 

2. Aprobă ca în cadrul Campionatului Național de Karting și Cupa României 2022 să fie 

păstrate clasele și motorizările din 2021; Aprobă pentru anul 2022 să fie desemnat un unic furnizor pentru 

anvelopele utilizate în cadrul Campionatului Național de Karting și Cupa României. Cei interesați pentru a fi 

unici furnizori de anvelope sunt rugați să trimită scrisoarea de intenție până la data de 23 decembrie 2021; 

În cazul în care anumite clase/categorii vor dori să participe pe un alt tip de anvelope decât cele stabilite 

prin desemnarea furnizorului unic, organizatorii acestor categorii/clase vor plăti către organizatorul 

Campionatului Național de Karting și/sau Cupa României o taxă ce va fi stabilită prin normele financiare ale 

federației. 

3. Aprobă propunerile de modificare a Statutului urmând ca acestea să fie supuse aprobării 

adunării generale F.R.K.; 

4. Sesizează Comisia de Disciplină și Litigii cu privire la încălcarea regulamentelor și Statutului 

FRK de către sportivii și cluburile sportive afíliate la federație prin participarea la competițiile sportive care 

nu au fost incluse în calendarul competițional 2021 al federației; 

5. Aprobă organizarea Galei Campionilor 2021 în data de 08 ianuarie 2022. Detaliile vor fi 

publicate pe site-ul federației. 

 

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. 

 

Vlad HARALAMBIE 

Președinte FRK       Întocmit Victor DRĂGAN 

Secretar General 
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