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HOTĂRÂREA NR.1/2022 

A 
COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘI LITIGII 

 
 

Alcatuita din: 

- Popescu Corneliu - presedinte 

- Godri Daniela - membru 

- Negescu Pericle - membru 

Comisia de Disciplina si Litigii (CDL) a fost convocata de catre presedinte, domnul Popescu 

Corneliu si s-a desfasurat prin telefon, e-mail si platforma zoom in perioada 17.11.2021-

06.02.2022.  

Pe ordinea de zi a fost inscrisa solutionarea sesizarii Presedintelui FRK, din data de 16 nov. 2021 in 

baza Hotarararii Consiliului Federal nr.8 /2021. 

La dosarul CDL privind solutionarea sesizarii mentionate s-au anexat/avut in vedere 

urmatoarele: 

- Documentele inaintate CDL de catre ACS Real Racing, prin e-mail din 16.12.2021 

(nr.doc original 141/13.12.2021); 

- PV sedinta CDL din 11.01.2022 privind audierea ACS Real Racing; 

- Documentele inaintate CDL, de catre ACS Real Racing, prin e-mail (nr.doc original 

3/19.01.2022); 

- Documentele inaintate CDL, de catre FRK prin e-mail din 14.01.2022; 

- Corespondenta dintre CDL, FRK, ACS Real Racing; 

- Informatiile publice existente pe site-ul kartingmasters.com; 

- Informatiile publice existente pe site-ul frk.com.ro. 

Nemaifiind alte probe de administrat, avand in vedere sustinerile partilor si intreg materialul 

probator existent la dosar,  

 

COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI LITIGII 

 

I. A deliberat asupra solicitarii formulate de Presedintele FRK in data de 16.11.2021, Hotarararii 

Consiliului Federal nr.8 /2021, precum si asupra tuturor documentelor administrate, si a constatat 

urmatoarele: 

1. ACS Real Racing nu detine Permis de Organizare pentru anul 2021(Hot. Consiliului Federal 

nr.2/09.02.2021; 

2. Adunarea Generala Extraordinara solicitata de 17 membrii ai FRK si avand cuprinsa in 

ordine de zi si acordarea Permisului de organizare pentru ACS Real Racing a avut loc la 

data de 02.07.2021, dar fara a intruni conditiile regulamentare pentru a putea fi considerata 

ca emitenta a unor decizii valide cu putere juridica (implicit eliberarea Permisului de 

organizare pentru ACS Real Racing), conform regulamentelor si Statutului FRK deoarece:         

a) (aspect pe forma) a fost solicitata dar nu a fost convocata de Presedintele FRK (Statut 

art.22.3) si  

b) (aspect pe fond) acordarea Permisului de organizare este atributul Consiliului Federal 

(Regulamentul de eliberare licenta si permis de organizare art.6.3).  
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Subliniem faptul  ca ambele aspecte sunt precizate, detaliate si argumentate in documentele 

existente la dosarul cauzei; 

3. ACS Real Racing a organizat si desfasurat competitii de karting in 2021 conform 

urmatorului program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tardivitatea unei sanctiuni, invocata de ACS Real Racing in temeiul prevederilor art.22.3 

alin.3 din Regulamentul disciplinar nu se sustine avand in vedere ca 2 competitii (vezi 

tabelul de mai sus nr.7 si 8) se incadreaza in termen iar prevederile invocate nu fac nicio 

referire la un numar definit de incalcari;  

5. Celelalte competitii organizate de ACS Real Racing (vezi tabelul de mai sus nr.1-6) 

constituie circumstante agravante privind organizarea unor competitii fara a avea un permis 

de organizare. Se evidentiaza competitiile 1,2 si 3 de mai sus avand in vedere ca au fost 

organizate si in absenta invocatului permis acordat de Adunarea Generala din 02.07.2021 

(care nu intruneste conditiile necesare conform pct.2 de mai sus) desi ACS Real Racing a 

prezentat o hotarare a acelei Adunari Generale Extraordinare, adunare care nu a fost validata 

pana in acest moment, motiv pentru care nu am considerat-o valabila. 

 

II. A emis urmatoarea 

 

HOTARARE 

 

 

Sanctioneaza ACS Real Racing cu suspendare pentru o perioada de 3 etape cu precizarea ca 

suspendare este considerata finalizata la data publicarii rezultatelor finale definitive ale 

etapei nr.3 din Campionatul National de Karting 2022. 

Secretariatul FRK va asigura executarea acestei sanctiuni in conformitate cu toate 

prevederile conexe suspendarii prevazute de Regulamentul Disciplinar.  

 

Pronunțată azi, 06.02.2022.  

Cu drept de apel în 48 ore de la publicare.  

Popescu Corneliu  

 
 

Nr.crt Data competitiei Denumirea competitiei 

1 10-11 apr. 2021 RKM-E1 

2 15-16 mai 2021 RKM-E2 

3 04-06 iun 2021 RKM-E3 

4 09-11 iul 2021 RKM-E4 

5 16-18 iul 2021 RKM-E5 

6 06-08 aug 2021 IKM-E1 

7 10-12 sep 2021 IKM-E2 

8 29-31 oct 2021 IKM-E3 


