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Consiliu Federal 
 
 

Hotărârea nr. 7/2022 
 

 
 Consiliul Federal al Federaţiei Române de Karting întrunit marți, 21 iunie 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 situației financiare și a organizării/desfășurării Cupei României și primelor două etape ale 

Campionatului Național de Karting; 

2. Acreditări fotografi și filmări pentru televiziuni la competițiile sportive organizate de către FRK; 

3. Informare stadiu proceselor prin care ACS Real Racing și ACS Vidi Top au chemat în judecată Federația 

Română de Karting;  

4. Campionatul Mondial OKJ/OK și KZ susținere financiară a piloților participanți 

5.  Diverse      

 

 

În baza documentelor depuse de secreatriatul federației și a discuțiilor din cadrul ședinței, 

membrii Consiliului Federal au hotărât: 

 

1. Aprobă bugetul de cheltuieli prezentat e către Seretarul General  pentru desfășurarea Cupei 

României și a primelor două etape ale Campionatului Național de Karting;  

2. Secretariatul FRK va informa detaliat, membrii federației, cu privire la stadiul proceselor în care 

A.C.S. Real Racing și A.C.S. Vidi Top au chemat în judecată Federația Română de Karting; Până la data 

ședinței toate procesele au fost soluționate în favoarea Federației Române de Karting 

3. Acreditarea fotografilor pentru competițiile sportive organizate de FRK se va face în baza cererii 

de acreditare și a declarației, pe propria răspundere, de respectare a normelor de securitate. Fotograful 

oficial al federației va avea obligativitate de a pune la dispoziție, pe facebook-ul federației, minimum 3 

fotografii pentru fiecare pilot participant la competiție, pe lângă pozele de echipă, de la premiere sau de 

ansamblu. 

4. Toți sportivii licențiați ai federației, participanți în cadrul Campionatului Național de Karting 2022, 

care se înscriu și participă la Campionatul Mondial ce se va desfășura la Le Mans – Franța în 01- 04 

septembrie pentru KZ și la Sarno, Italia, în 15 – 18 septembrie, pentru OKJ și OK, vor fi susținuți 

financiar de către federație, în limita bugetului total de 10 000 lei. Suma se va împărți în mod egal 

sportivilor participanți la Campionatul Mondial și se va deconta în baza cheltuielilor eligibile – taxă, 

înscriere, transport, cazare, etc. 

5. Sesizarea Comisiei de Disciplină și Litigii cu privire la amenzile aplicate de către Colegiul 

Comisarilor Sportivi pentru neprezentarea la briefing-ul desfășurat la etapa a II a CNK, deoarece la 

schimbarea programului etapei nu s-a făcut comunicarea pe panoul oficial al competiției, ci s-a anunțat 

doar pe grupul de whatsapp. 

 

 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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