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Consiliu Federal 

 

 

Hotărârea nr. 2/2022 

 

 

 Consiliul Federal convocat, în data de 23 ianuarie 2022, de către dl. Vlad Haralambie 

– Președintele FEDERAȚIEI ROMÂNE DE KARTING (FRK), conform art 32(7) din Statut, a 

avut ca unic punct pe ordinea de zi modificările intervenite în regulamentele CIK - FIA cu 

privire la eliberarea licențelor internaționale și denumirea categoriilor de licență.  

 

În urma analizării documentelor, Consiliul Federal a hotărât: 

 

Licența Gradul G - pentru categoria Junior, pentru sportivii cu vârsta cuprinsă între 

12 ani (împlinesc 12 ani în cursul anului calendaristic) și 14 ani (împlinesc 14 ani în cursul 

anului calendaristic). 

 Pentru a se califica, solicitanții trebuie: 

- să efectueze o perioadă de probă având o licență națională eliberată de FRK și, de 

asemenea, trebuie să fi pilotat satisfăcător în cel puțin 5 curse de karting din calendarul 

competițional al FRK, în cei doi ani anteriori depunerii cererii (recomandare: finalizarea cu 

succes a unui test teoretic și practic efectuat pe o pistă de karting cu un kart de Junior, 

aprobat de FRK); și 

- să se supună unui examen medical efectuat de un medic agreat FRK, prin Comisia 

Medicală și Antidoping, în cadrul căruia trebuie înregistrate înălțimea și greutatea pilotului. 

În plus, greutatea unui pilot (inclusiv echipamentul) trebuie să fie de minimum 35 kg în 

orice moment, în timpul unei competiții. 

Licența poate rămâne valabilă după împlinirea vârstei de 14 ani până la sfârșitul anului în 

curs. În circumstanțe excepționale legate de siguranță și care vor fi evaluate de CIK-FIA, pe 

baza unui dosar susținut de FRK, o licență grad „G” poate fi eliberată unui pilot care 

împlinește vârsta de 15 ani în cursul anului în care i se eliberează licența. Trecerea la o 

licență «F» în timpul anului este definitivă. 

Licența Gradul F - pentru categoria Senior (numai categoriile fără cutie de viteze), 

pentru piloții cu vârsta cuprinsă între 14 ani (împlinesc 14 ani în cursul anului calendaristic) 

și 15 ani (împlinesc 15 ani pe parcursul anului calendaristic). 

 Pentru a se califica, solicitanții trebuie: 
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 - să efectueze mai întâi o perioadă de probă cu o licență națională de karting și, de 

asemenea, trebuie să concureze în mod satisfăcător în cel puțin 5 curse de karting din 

calendarul competițional FRK la categoria Junior, în cei doi ani anteriori depunerii cererii 

(recomandare: finalizarea cu succes a unui test teoretic și practic desfășurat pe o pistă de 

karting, cu un kart de Senior (categoria fără cutie de viteze), aprobat de FRK; și 

 - să se supună unui examen medical efectuat de un medic agreat FRK, prin Comisia 

Medicală și Antidoping, în cadrul căruia trebuie înregistrate înălțimea și greutatea șoferului. 

În plus, greutatea unui pilot (inclusiv echipamentul pilotului) trebuie să fie de minimum 40 

kg în orice moment, în timpul unei competiții. 

 Licența poate rămâne valabilă și după data împlinirii a 15 ani a pilotului până la sfârșitul 

anului în curs. Trecerea la o licență «E» în timpul anului va fi definitivă. 

Licența Gradul E -  pentru Seniori, pentru piloții care împlinesc 15 ani în anul 

calendaristic în care se eliberează Licența (peste 18 ani pentru piloții de Superkart). 

- să efectueze mai întâi o perioadă de probă cu o licență națională de karting și, de 

asemenea, trebuie să fi concurat satisfăcător în cel puțin 5 curse de karting din calendarul 

competițional, în cei doi ani anteriori depunerii cererii (recomandare: finalizarea cu succes a 

unui test teoretic și practic efectuat pe o pistă de karting cu un Kart Senior, aprobat FRK); 

sau 

 - să execute mai întâi o perioadă de probă cu o Licență Internațională de Karting „G” sau 

„F” și, de asemenea, să fi concurat în mod satisfăcător în cel puțin 5 curse de karting din 

calendarul competițional FRK și/sau internaționale pe parcursul celor 24 de luni anterioare 

cererii sale. 

VALABILITATEA LICENȚELOR INTERNAȚIONALE 

Pentru a păstra calificarea pentru o licență internațională, la o categorie (grad G sau 

E), pilotul trebuie să participe la cel puțin o competiție internațională a categoriei la care se 

încadrează, pe o perioadă de 2 ani. În caz contrar, trebuie să îndeplinească din nou 

condițiile precizate anterior. 

Pentru eliberarea permiselor de start pentru sportivii ce dețin Licența grad M, - 

vârsta între 8 ani împliniți la data primului concurs la care participă și 12 ani (care împlinesc 

12 ani în anul calendaristic în curs) (clasa MINI) aceștia trebuie să concureze în mod 

satisfăcător în cel puțin 5 etape din Campionatul Național de Karting pe parcursul celor 24 

de luni anterioare cererii sale. 

 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 

 


