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Caiet de Sarcini pentru organizatorii de etape ale CNK/Cupa României 2022 

 Caietul de sarcini pentru Organizatori reprezinta setul de instructiuni necesare 

organizarii la standardele stabilite de Consiliul Federal al  FRK. 

Caietul de sarcini pentru organizarea de competitii sportive sub egida FRK este pus la 

dispozitia organizatorului dupa depunerea cererii de eliberare a Licentei de Organizator 

si face parte integranta din Contractul de organizare de competitii sportive semnat de 

catre FRK si Organizator. 

Art. 1.- Contractul de Organizare a unei competitii 

1.1 Contractul de Organizare a unei competitii stabileste raportul juridic dintre FRK si 

organizatorul nominalizat pentru una sau mai multe competitii eligibile in Calendarul 

Competitional FRK. In contract sunt precizate partile semnatare si reprezentantii 

imputerniciti, obiectul contractului, valoarea acestuia, termenele de plata, drepturile si 

obligatiile partilor semnatare, penalizarile, cazurile de forta majora, modul de rezolvare 

a litigiilor, si orice alte clauze speciale de natura sa angajeze raspunderea partilor una 

fata de cealalta in privinta organizarii unei competitii eligibile pentru Calendarul 

Competitional FRK al anului urmator.  

1.2 Contractele de Organizare se negociaza si se semneaza de catre organizatori cu 

Presedintele FRK sau membrii Biroului Operativ, dupa aprobarea de catre Consiliul 

Federal FRK. 

1.3 Contractele de Organizare pot avea prevederi unice (comune) pentru toti 

organizatorii, dar si clauze individuale, negociate. 

1.4 Contractele si/sau precontractele vor stipula obligatia Organizatorului de a 

obtine/detine Licenta de Organizator si Permisul de Organizare valabila pe perioada 

si/sau pe anul competitional pentru care este programata competitia prevazuta in 

contract. FRK poate denunta unilateral, in orice moment, ca fiind nul orice contract sau 

precontract incheiat cu un organizator care nu detine Licenta de Organizare si Permisul 

de Organizare valabila si/sau care are Licenta anulata sau suspendata printr-o decizie 

ulterioara celei prin care a fost acordata. 

1.5 Contractele vor stipula obligativitatea organizatorului de a formula/depune garantii 

asiguratorii in favoarea FRK (prezentarea contractului de sponsorizare, garanții 

bancare, parteneriate cu instituții publice sau private, etc.), în forma si la termenul 

stabilit de parti prin contract.  
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  Art 2. OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI 

2.1. Să facă dovada garanțiilor materiale conform cu Art.3.1 din Regulamentul de 

licențiere pentru Organizatorii de competiții sportive; Să facă dovada achitării Licenței 

și Permisului de Organizare 

2.2. Să elaboreze cu minim 30 zile înainte de începerea concursului Regulamentul 
Particular al acesteia, care trebuie să cuprindă obligatoriu: 

- denumirea organizatorului şi datele de contact ale acestuia; 

- numele concursului; 

- menţiunea că acest concurs se desfăşoară conform prevederilor regulamentelor FRK 

şi CIK-FIA; 

- componenţa Comitetului de Organizare; 

- structura conducerii concursului pusa la dispozitie de catre CCA (numele 

observatorului federal, comisarilor sportivi, directorului de concurs, secretar şef, 
director organizatoric, delegat tehnic, comisari tehnici, responsabil cu relaţiile cu 
concurenţii); 

- locul şi data concursului;  

- data limita de inscriere in competitie; 

- detalii cu privire la traseu, sens de parcurgere;  

- clase şi categorii de karturi admise; 

- toate informaţiile utile pentru înscriere: data, loc, program, carburant, limita 
numărului de inscrieri; 

- datele, orele şi natura startului; 

- informaţii referitoare la respectarea regulamentelor, a categoriei de licenţă obligatorii, 
semnalizările arbitrilor, protecţia contra incendiilor;  

- modalităţile de control tehnic la terminarea antrenamentelor cronometrate si a 
manselor; 

- modul cum se întocmesc clasamentele-conform RSNK; 

- lista detaliată a taxelor pentru concurs; 

- modalităţile în care se depun reclamaţii; 

- Titlul concursurilor, logo-ul oficial al FRK, Ministerul Tineretului și Sportului, şi CIK-FIA 

trebuie să apară in regulamentul particular, pe orice buletin, pe prima pagină a 

rezultatelor oficiale şi neoficiale (liste de înscrieri, liste de start, clasamente 

antrenamente libere cronomentrate, antrenamente calificative, manşe de calificare, 

manse de concurs, provizorii şi finale, etc.) 
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2.3. Să publice cu 20 de zile inainte de startul competitiei toate informatiile utile 

privind organizarea si desfasurarea acesteia; cu minim 10 zile inainte de startul 

competitiei sa publice lista sportivilor inscrisi; 

2.4. Sa semneze si sa achite contractele cu detinatorii de circuit unde se vor desfasura 

competitiile; Pistele trebuie sa indeplineasca criteriile din Normele Nationale de 

Omologare a Circuitelor si sa aiba avizul Comisiei Tehnice Omologari Piste. 

Organizatorul are obligatia de a controla ca circuitele: 

 Să asigure spaţiul necesar desfasurarii activitatii de secretariat. Dotarea minimă 

pentru secretariat: computer cu imprimantă, hârtie pentru imprimantă, panouri 

separate de afişaj pentru rezultate şi pentru comunicate, panou afișaj on line; 

 Modul de înscriere, validări tehnice, validări sportive și plata taxei de înscriere să 

fie online 

 Să asigure spaţiul necesar si mijloacele de comunicaţii şi transmisii necesare 

pentru Centrul de presă (minimum 1 copiator, internet wireless, e-mail, etc); Să 

asigure un spaţiu adecvat pentru conferinţele de presă care au loc cu prilejul 

competitiei; 

 Sala Colegiului Comisarilor Sportivi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a. - să fie de sine stătătoare, izolată, fără ca activitatea CCS să fie 

perturbată în vreun fel (se interzice ca această sală să fie amplasată într-o 

încăpere/zonă/incintă deschisă-holuri, hale,etc.- şi delimitată cu panouri);  

b. - dotată cu computer cu conexiune la internet (sala pentru 

minimum 6 persoane); 

c. - să fie amplasată în apropierea secretariatului. 

 Verificările tehnice se vor efectua în spaţii închise, dotate cu scule şi unelte 

adecvate pentru verificări iniţiale şi finale; Intrarea in acest spatiu obligatoriu va 

fi restrictionata; La semnarea contractului de inchiriere a pistelor obligatoriu se 

va tine cont de urmatoarele aspect: 

-2 persoane pentru controlul accesului in parcul inchis si parcul de asistenta 

plecare ; parcurile delimitate cu garduri si porti functionale 

- platforma auto pentru minim 2 karturi, cu doua persoane pentru 

recuperarea  karturi ramase in pista 

- vas cu apa pentru verificare roti 

- compresor aer(min 50 L) cu 2 furtune 

- boxa control tehnic minim 15 m patrati prevazuta cu minim 3 mese si 2 

scaune 

- zona acoperita in fata boxei de control de minim 15 m patrati 

- cantar si zona cantar acoperita 

 Organizatorul se va asigura, impreuna cu Comisia Centrala de Arbitri a FRK, că 

arbitrii sunt dotati cu materialele necesare pentru posturile de arbitraj: 

a. masă, 2 scaune, apa –0,5l pentru fiecare 4 ore de program/ 

persoana; 

b. 1 extinctor 

c. 2 buc. maturi 

d. 1 panou inscris cu SLOW 
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e. procese verbale tip FRK 

f. pixuri 

g. umbrelă pentru protecţia arbitrilor din posturile de control; 

h. set de steaguri pentru posturile de pe  traseu; 

i.  stații emisie recepție cu căști 

 Să asigure spaţiu necesar, adecvat pentru festivitatea de premiere. Festivitatea 

de premiere poate fi organizată într-o sală sau într-un spaţiu deschis: 

a. - Organizatorul va asigura o sală încăpătoare pentru organizarea 

corespunzătoare a festivităţii de premiere.  

b. Organizatorul va asigura un loc într-un spaţiu deschis, dacă şi 

condiţiile atmosferice permit, pentru organizarea corespunzătoare a festivităţii de 

premiere. 

 

 Parcul de service sa permita marcarea clară a spaţiului de 30 mp/pilot 

 a. - existenţa unei toalete pentru fiecare 20 de persoane participante (se 

ia in considerare numarul pilotilor si mecanicilor). Toaletele pot fi si ecologice; 

 b. - colectarea periodică a gunoiului; 

 c. - conectarea la surse de energie electrică şi apă/canalizare; 

 Să respecte regulile COVID impuse de către FRK – dacă este cazul 

 Accesul în incinta circuitului să fie restricționat/monitorizat – pe bază de brățări –

în funcție de regulile impuse de autorități  

2.5. Să asigure spaţii publicitare la competiţia respectivă, astfel: 

- In zonele vizibile de pe circuite sigla FRK, MTS şi sigla sponsorului oficial al 

FRK 

- parc de service, - 1 banner cu siglele FRK, MTS și ale sponsorului oficial al 

FRK, cu dimensiunile minime de 1m x 3 m;  

- la conferinţele de presă, pe panoul de fundal, se vor afişa în locuri vizibile 

în partea superioară a acestuia, siglele FRK, MTS, ale sponsorului oficial al FRK  precum 

şi denumirea oficiala a competitiei;  

- la festivitate de premiere, se vor afişa în locuri vizibile în partea superioară 

a podiumului, siglele FRK, MTS ale sponsorului oficial al FRK precum şi denumirea 

competitiei sau titulatura Campionatului National de Karting;  

2.6. Sa respecte planul de amplasare a arbitrilor specific fiecarei piste in parte, si sa 

accepte dispozitivul de arbitri aprobat de catre Comisia Centrala de Arbitri a FRK; 

2.7. Sa instiinteze si sa intreprinda demersurile necesare pentru obtinerea avizelor 

desfasurarii competitiei din partea MAI – Jandarmeria Romana si, dupa caz, Politia 

Romana. Impreuna cu acestia sa elaboreze planul de amplasare pentru  dispozitivul de 

jandarmi sau oameni de ordine, daca e cazul; 

2.8. Contract cu o firma specializata si agreata de catre autoritatile competente 

pentru prezenta la pista, pe durata intregului eveniment sportiv, a două ambulanțe tip 
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B. Compania care asigura asistenta medicala pentru etapa trebuie sa fie specializata 

pentru interventie medicala de urgenta. Instiinteaza spitalele dotate pentru interventia 

medicala de urgenta in cazul unui incident ce necesita acest lucru (linii de garda 

ortopedie, chirurgie, neurologie, radiologie, laborator, etc.).  

2.9. Asigura in fiecare post de arbitraj, in parcul inchis, zona verificarilor tehnice si in 

parcul service  stingatoare certificate in perioada de garantie (SM9 sau P6); 

2.10. Planul de situaţie al amplasării spaţiilor pentru secretariat, verificări 

administrative, centrul de presă, şedinţe cu sportivii şi arbitri, sedinţe ale comisarilor 

sportivi, magazie pentru materiale, etc., afişat în toate zonele de interes ale 

competiţiei; 

2.11. Să  asigure costurile de deplasare, masa, cazare si indemnizatia de arbitraj, a 

arbitrilor FRK  

2.12. Să asigure spaţii de cazare de minimum 3 stele pentru arbitrii, si oficialii cursei; 

2.13. Organizatorul va asigura numărul de cupe şi medalii, plachete, diplome necesar 

pentru primele trei locuri ale fiecărui clasament (clase, grupe, etc.) 

2.14. O persoana desemnată de organizator dotată cu chitanţier, facturier şi stampilă 

pentru încasarea taxelor şi vizarea ordinelor de deplasare; 

2.15. Să încheie polița de asigurare globală a competitiei. 

2.16. Asigura aparatura de comunicaţii necesară în timpul competitiei, pentru 

coordonarea de către conducerea cursei a derulării în condiţii normale a competiţiei, 

prin realizarea comunicării între Directorul şi Comisarii Sportivi, arbitrii de traseu, Seful 

tehnicului, secretariat, etc. Aparatura pentru transmisiuni poate fi pusa la dispozitie de 

catre FRK.  

2.17. Să asigure aparatura de cronometrare (aceasta poate fi pusă la dispoziție de 

către FRK); să fie asigurată transmiterea timpilor (live timing) pe toata durata de 

desfasurare a competitiei; 

2.18. Să asigure un sistem de arbitraj video (VAR) care va acoperi toată lungimea 

traseului, zona de pregrilă și zona de ieșire din pistă (minim 18 camere de filmat); 

2.19. Să promoveze competiția (prin semnarea unor contracte de parteneriat cu 

diverse publicatii, site-uri,) pe care o organizeaza prin: 

- asigura productia, difuzarea imaginilor statice si in miscare,  

- difuzarea a minim 2 stiri /etapa la o televiziune cu acoperire nationala. Pentru fiecare 

difuzare a unei competitii, sigla FRK va fi inserata in grafica; 

- difuzarea de spoturi publicitare (minim 6) la minim un post de radio local/ TV locala 

- publicarea imaginilor statice si in miscare pe internet, pe site-ul FRK, al 

organizatorului, prin conturile asociate de youtube, instagram si facebook; 
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- realizarea transmisiei live, pe net (Live-Web-TV), a tuturor curselor din competitia 

organizata; va asigura o expunere de difuzare echitabila pentru toti competitorii; 

- redactarea si difuzarea in mediul on line, emisiuni, publicatii, site-uri de specialitate a 

minim 2 articole (unul inainte de start in care este prezentat succint locul de 

desfasurare, programul, nr de participanti, denumire eveniment, etc. si al doilea in care 

se prezinta competitia, podiumurile la toate clasele, impresii, interviuri) 

- are obligatia ca toate materialele de comunicare/promovare/media si alte asemenea 

ale competitiei sa contina faptul ca este o competitie sub egida FRK sau face parte din 

campionatul national al FRK, logo-ul FRK urmand a fi mentionat in absolut toate 

materialele de promovare ale Competitiei.  

- să prezinte la jumătatea anului competițional și la sfârșitul acestuia monitorizarea 

aparițiilor TV/radio/presa 

2.20. Acces pe traseu 

a. - pe baza acreditarii trebuie permis accesul presei (fotografi, operator 

video) pe pista, dotati cu ecusoane si veste. Acestia vor fi acreditati de catre FRK. 

Criteriile de acreditare se gasesc in regulamentul de acreditare al FRK.  

b. stabilirea zonelor  pentru operatorii TV şi fotografi în zone sigure din punct 

de vedere al securitatii, dar si spectaculoase; 

c. accesul în diferite zone restricționate se va face pe bază de brățară 

eliberată de către organizator 

2.21. Obligativitatea indeplinirii de catre Organizator a obiectivelor stabilite prin 

contract.  

DISPOZIŢII FINALE 

Un posesor de LICENŢĂ DE ORGANIZATOR care nu respecta întocmai prevederile 

regulamentelor FRK, prezentul caiet de sarcini, observaţiile făcute de comisiile de 

specialitate ale federaţiei, va pierde dreptul de a organiza competitii in anul urmator. 

 

  


