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Buletinul nr. 1 al organizatorului de modificare a 

Regulamentului Particular – Etapa a VI-a a Campionatului Național de Karting 

 

 

Se modifică art. 12 după cum urmează: 

 

11. ARBITRI   
Președinte CCS   Corneliu POPESCU  
Comisari Sportivi   Mihaela DOBÂRCEANU 

Comisari Sportivi   Dumitru RUSĂNESCU  
Director Concurs   Mihnea CRISTESCU  
Director manşă   Csongor PETHO 

Delegat Tehnic   Rareș MUREȘAN 

Sef Verif. Tehnica   Șerban PINTEA  
Cronometrare   Ștefan IVAȘCU  
Secretar      Adasena GAVRILOIU 

 Secretar      Mihaela AIONESEI 

  

Se completează art. 8 astfel: 

 

Vineri ora 17:00 va avea loc tragerea la sorți a anvelopelor pentru clasa Promo BB 

 

Sâmbătă ora 8:00 sportivii vor fi împărțiți în 4 grupe numite A, B, C și D, prin tragere la sorți. 

După împărțirea pe grupe vor fi tragerile la sorți pentru distribuirea motoarelor pe sesiuni de 

calificare. 

 

Vor fi 2 manșe de antrenamente libere și două manse de crono – în prima manșă vor intra 

grupele A și B; în manșa a doua grupele C și D 

 

Manșele de calificare se vor defășura astfel: 

Prima manșă calificare  

– Grupa A cu Grupa B – grila de start va fi în funcție de timpii obținuți în Crono; 

- Grupa C cu Grupa D - grila de start va fi în funcție de timpii obținuți în Crono; 

Manșa 2 calificare 

 – Grupa A cu Grupa C – grila de start va fi în funcție de timpii obținuți în Crono; 

- Grupa B cu Grupa D - grila de start va fi în funcție de timpii obținuți în Crono; 

Manșa 3 de calificare 

 – Grupa A cu Grupa D – grila de start va fi în funcție de timpii obținuți în Crono; 

- Grupa C cu Grupa B - grila de start va fi în funcție de timpii obținuți în Crono; 

În urma celor 3 manșe de calificare se va stabili clasamentul care va califica primii 15 piloți în 

manșele de concurs. 

 

În cele două manșe de concurs de duminică vor participa doar primii 15 sportivi calificați în 

sesiunile de sâmbătă. 

 

Organizator 

     

http://www.frk.com.ro/
mailto:office@frk.com.ro

