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Consiliu Federal 
 
 

Hotărârea nr. 6/2022 
 

 
 Consiliul Federal al Federaţiei Române de Karting întrunit marți, 19 aprilie 2022, orele 

15:00, în ședința convocată de către Președintele FRK, domnul Vlad Haralambie, a analizat următoarele 

subiecte cuprinse în ordinea de zi: 

1. Analiza rapoartelor de la etapa 1 a Romanian Karting Masters 

2. Cereri derogare de la regulamentul de licențiere pentru sportivii Pîrvănescu Ion Cristian, Ștefan Ilinca 

Andreea, Ștefan Matei Constantin, Boltașu Alexandru, Șraer Maia Catinca și Pop Vlad Andreas 

3. Etapa 2 Romanian Karting Masters – adrese organizator 

4. Cereri apel la clemență conform Statut art 33 litera q – ACS Drinago Racing, ACS Autosally, ACS Skat 

Kart, ACS X Racing, ACS Gulstar Racing 

5. Recursul A.C.S. Real Racing împotriva Sentinței nr. 2018 pronunțată de Curtea de Apel București 

6. Diverse 

 

În baza documentelor depuse la secretariatul federației, membrii Consiliului Federal au hotărât: 

 

1. Sesizează Comisia de Disciplină și Litigii și Comisia de Arbitri pentru următoarele nereguli 

observate la Etapa I din Seria Romanian Karting Masters: 

a) Regulamentul particular al competiției a fost publicat fără avizul Comisiei de Regulamente și 

Competiții 

b) Pe lista inițială a sportivilor înscriși la competiție erau înregistrate cluburile Real Racing – club 

suspendat și Endurance Racing – club neafiliat la FRK 

c) Pe listele de înscriere/participanți/grile de start/clasamente au fost sportivi care nu erau 

validați sportiv, aceștia nu au fost prezenți la competiție. 

d) Grave greșeli de arbitraj (Șeful Verificărilor Tehnice,  Director de concurs, arbitri traseu) 

e) Fotografii prezenți pe circuit nu au purtat veste distinctive  

f) Nu a exista echipament de măsurare și control, disponibil pentru verificări tehnice  

g) Nu s-au respectat prevederile din Normele financiare în vigoare litera B2. Organizatorul va 

asigura cazarea arbitrilor în spații de minimum 3 stele, în camere single sau cu două paturi.  

h) În zona apropiată de pregrilă a existat un cort branduit cu reclama la bere  

i) Acordare de ecusoane mecanicilor fără controlul licențelor acestora 

 

2. Nu se aprobă derogări de la Regulamentul de licențiere pentru eliberarea licențelor la o categorie 

de vârstă mai mică decât categoria la care se încadrează sportivul; 

 

3. Aprobă eliberarea licenței de PUFO pentru sportivul Pop Vlad Andreas; 

4. Nu se aprobă punerea la dispoziția organizatorului ACS HD Motorsport a întregului material tehnic 

necesar verificărilor tehnice. Organizatorul are obligația de a asigura oficialilor FRK toate condițiile 

materiale, tehnice și logistice pentru desfășurarea competițiilor Romanian Karting Masters, conform 

contractului de organizare.  Indemnizația de arbitraj trebuie să fie aceeași la toate competițiile sportive și 

anume: pentru o competiție desfășurată pe parcursul a două zile arbitri vor fi plătiți conform normelor 

financiare pentru patru sesiuni, iar pentru o competiție desfășurată într-o singură zi indemnizația de 

arbitraj va fi pentru două sesiuni.   

5. Aprobă micșorarea sancțiunii dată de către Comisia de Disciplină și Litigii, prin Hotărârea nr. 

2/2022, de la 5000 lei la 2500 lei, conform art. 33 litera q din Statut, pentru cluburile sportive Drinago 

Racing, Autosally, Skat Kart, X Racing Team și Gulstar Racing, pentru că nu au respectat termenul inițial 

dat de către Consiliul Federal pentru depunerea apelului la clemență.  
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6. Suspendă ACS Real Racing, care își pierde calitatea de membru al FRK, până la soluționarea 

recursului acestui club împotriva Sentinței nr. 2018 din 22.12 2021, pronunțată de Curtea de Apel 

București, în dosarul 610/2/2021. Suspendarea este în conformitate cu articolul 17(1) litera d, din Statut. 

 

 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 
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