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Art. 1 Federatia Romana de Karting (FRK) 

1.1. FRK este singura structura sportiva nationala specializata, de utilitate publica, autonoma, 

neguvernamentala, in domeniul disciplinei sportive – karting, abilitata de legea nr. 69/2000 a 

educatiei fizice si sportului sa reglementeze, sa organizeze, sa controleze si sa conduca activitatea 

de karting in Romania. 

1.2. FRK reglementeaza si coordoneaza sportiv, tehnic si disciplinar toate competitiile nationale de 

karting, conform calendarului sportiv anual al FRK. 

Art. 2 Organizarea Comisiei de Regulamente si Competitii 

2.1. CRC este subordonata Consiliului Federal al FRK si este formata din presedinte si membri. 

2.2. Presedintele CRC este ales de Adunarea Generala de Alegeri a FRK si poate si revocat doar de 

catre Adunarea Generala a FRK intrunita statutar. 

2.3. In cazul demisiei sau revocarii, presedintele va ramane in functie pana la urmatoarea Adunare 

Generala in care va fi ales noul presedinte CRC, care va fi organizata in cel mai scurt timp posibil. 
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In caz de imposibilitatea de a ramane in functie a presedintelui demisionar sau revocat, 

presedintele FRK va desemna un membru din cadrul Consiliului Federal pentru a asigura 

interimetul presedintiei. Presedintele demisionar va anunta Consiliul Federal in termen de 2 zile 

lucratoare de la prezentarea demisiei posibilitatea sau imposibilitatea de a ramane in functie 

pana la alegerea unui nou presedinte CRC. 

2.4. CRC este formata din 3 sau 5 membri: Presedinte si 2 sau 4 membri. Decizia privind numarul 

membrilor o ia presedintele CRC. 

2.5. Componenta CRC este aprobata de Consiliul Federal al FRK la propunerea presedintelui acesteia. 

2.6. Mandatul presedintelui CRC este egal cu cel al Consiliului Federal al FRK. 

2.7. Membrii comisiei pot fi revocati de presedintele CRC. Inainte de revocare,  presedintele CRC 

trebuie sa aprobe revocarea membrului respectiv in Consiliul Federal al FRK. Revocarea va fi 

facuta motivat si va fi confirmata sau infirmata motivat de Consiliul Federal.  

2.8. In cazul descompletarii numarului de membri, presedintele CRC va nominaliza pentru functia 

ramasa vacanta o alta persoana pe care o va supune aprobarii Consiliului Federal al FRK.  

Art. 3 Functionarea Comisiei de Regulamente si Competitii 

3.1. Sedintele CRC sunt statutar constituite in prezenta a 2 persoane din totalul membrilor sai in cazul 

celor formate din 3 membri si 3 persoane, in cazul celor formate din 5 membri. 

3.2. CRC se intruneste ori de cate ori este necesar. 

3.3. Convocarea CRC se face de catre presedintele CRC si acesta stabileste ordinea de zi. Convocarea 

va fi facuta cu termen de minim 5 zile lucratoare.  

3.4. Presedintele FRK sau secretarul general al FRK poate convoca o sedinta CRC ori de cate ori 

considera necesar. In acest caz, persoana care convoaca sedinta CRC va comunica presedintelui 

CRC convocarea si problemele ce trebuie discutate in sedinta respectiva.  

3.5. Sedintele CRC vor fi conduse de presedintele CRC. In absenta presedintelui, sedinta va fi condusa 

de un membru din comisie delegat de presedinte 

3.6. Sedintele CRC se pot desfasura atat fizic, cat si telefonic sau online. 

3.7. Sedintele CRC pot fi publice numai cu aprobarea majoritatii membrilor prezenti. 

3.8. Deciziile CRC sunt valabil adoptate cu majoritate simpla (50%+1) din numarul de membri 

prezenti. In caz de egalitate, votul presedintelui sau a membrului care conduce sedinta delegat 

de presedinte este decisiv. Votul se exprima deschis, intr-una dintre variantele „pentru” sau 

„impotriva”. Abtinerea nu este permisa. Membrii CRC care au votat „impotriva” la o hotarare 

adoptata trebuie sa isi motiveze pozitia, ca opinie diferita. Aceasta opinie este consemnata in 

procesul verbal al sedintei. 

3.9. Sedintele CRC sunt consemnate in registrul de procese verbale al FRK. 

3.10. Deciziile CRC se dateaza, se numeroteaza si se publica pe site-ul FRK in termen de 

maximum 3 zile lucratoare de la data transmiterii acestora catre secretariatul FRK. 

Art. 4 Atributiile CRC privind regulamentele 

4.1. CRC elaboreaza Regulamentul propriu de organizare si functionare pe care il supune aprobarii 

Consiliului Federal. Orice schimbare a acestui regulament necesita aprobarea Consiliul Federal 

pentru a intra in vigoare.  

4.2. CRC are sub incidenta sa urmatoarele regulamente, denumite in continuare „regulamente”: 

4.2.1.  Regulamentul Sportiv National de Karting 



 

FRK – REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A COMISIEI DE REGULAMENTE SI COMPETITII – 2022 

Page 3 of 3  

 

4.2.2.  Regulamentul pentru eliberarea licentelor 

4.2.3.  Regulamentul de transferari 

4.2.4.  Regulamentul pentru afilieri si fuziuni 

4.2.5.  Regulamentul de licenta si permis de organizare 

Aceste regulamente sunt actualizate anual, inainte de inceputul sezonului competitional. 

4.3. CRC elaboreaza si actualizeaza regulamentele, tinand cont de regulamentele FIA si CIK-FIA. si le 

supune avizarii Consiliului Federal. Regulamentele de organizare si functionare ale altor comisii 

sunt in resposabilitatea comisiilor respective. Regulamentele tehnice sunt in resposabilitatea 

Comisiei tehnice, omologari si piste. Regulamentul de organizare si functionare al FRK este in 

resposabilitatea Consiliului Federal. 

4.4. CRC urmareste aplicarea si respectarea regulamentelor si sesizeaza forurile FRK in cazul in care 

constata incalcari ale acestora. 

4.5. CRC se sesizeaza din oficiu sau poate fi sesizata de orice membru FRK sau de catre alte comisii 

FRK in cazul in care sunt constatate incalcari ale regulamentelor sau sunt constatate lipsuri, 

neclaritati si/sau prezenta informatiilor contradictorii in regulamente.  

Art. 5 Atributiile CRC privind competitiile 

5.1. CRC aproba regulamentele particulare ale competitiilor inscrise in calendarul FRK si buletinele de 

modificare ale acestor regulamente particulare inainte ca acestea sa fie facute publice. De la ora 

de incepere a verificarilor administrative ale unei competitii, aceste regulamente vor intra sub 

incidenta Colegiului Comisarilor Sportivi al respectivei competitii. Aprobarea regulamentului 

particular sau a buletinului de modificare se face in termen de 3 zile lucratoare de la primirea 

documentului.  

5.2. CRC urmareste aplicarea si respectarea regulamentelor particulare ale competitiilor si sesizeaza 

forurile FRK in cazul in care constata incalcari ale acestora. 

5.3. CRC analizeaza, verifica si valideaza dosarele si omologheaza rezultatele si clasamentele 

competitiilor din calendarul FRK. Termenul este de 2 zile lucratoare de la terminarea competitiei. 

In cazul in care CRC constata lipsuri in dosarul unei competitii, CRC va emite o decizie in care 

mentioneaza acest lucru va solicita completarea dosarului sau remedierea situatiei. CRC nu va 

omologa rezultatele si clasamentele unei competitii daca constata lipsuri sau alte lacune ale 

dosarului si nu va omologa rezultatele sau clasamentele unei clase sau a intregii competitii daca 

exista situatii care fac imposibila omolgarea rezultatelor pentru respectiva clasa sau competitie, 

ca de exemplu o contestatie nesolutionata printr-o decizie definitiva sau decizii CCS intocmite cu 

incalcarea regulamentelor. 

5.4. La finalul anului competitional, CRC intocmeste clasamentele finale ale campionatelor 

desfasurate sub egida FRK. CRC propune acordarea titlurilor de campion national, pe care le 

supune ratificarii Consiliului Federal. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Federal din 01.04.2022. Se anulează orice altă 

ediție a  acestui regulament publicată anterior. 

 


