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Consiliu Federal 

 

 

Hotărârea nr. 1/2023 

 

 

 Consiliul Federal al Federaţiei Române de Karting întrunit marți, 17 ianuarie 2023, 

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

analizat următoarele subiecte cuprinse în ordinea de zi:  

1.    Aprobarea regulamentelor sportive, tehnice, etc.;  

2.    Propunerea domnului Viorel Nicoară de modificare a regulamentului de licențiere, tehnic și 

a introducerii în calendarul 2023 a Trofeului Transilvania; 

3.    Normele financiare 2023; 

4.    Desemnarea pilotului care participă la 2023 FIA Karting Academy 

5.   Lotul național pentru participarea la Campionatul Mondial și European CIK – FIA – criterii 

de participare 

6.   Planul de activitate pe anul în curs şi proiectul planului de activitate pentru perioada 

următoare; 

7.    Diverse      

 

În baza documentelor depuse de secretariatul federației și a discuțiilor din cadrul 

ședinței, membrii Consiliului Federal au hotărât: 

 

1. Aprobă Regulamentul Sportiv Național de Karting 2023 urmând ca acesta să fie supus 

ratificării Adunării Generale; 

 

2. Aprobă introducerea în calendarul competițional 2023 a Trofeului Transilvania, ce se va 

desfășura în perioada 15 – 16 iulie, pe circuitul Skat Kart din Tg Secuiesc; 

 

3. Aprobă folosirea anvelopelor VEGA în cadrul Campionatului Național de Karting; Fișele 

de omologare sunt anexe la Hotărârea nr. 1/2023 a Consiliului Federal; Persoanele 

juridice interesate de a deveni distribuitor unic de anvelope în cadrul Campionatului 

Național de Karting sunt invitate să depună, până la data de 31 ianuarie 2023, oferta 

de preț precum și portofoliul firmei care va comercializa anvelopele; 

 

4. Aprobă creșterea taxelor către federație, din normele financiare cu aproximativ 16% 

(rata inflației) și creșterea taxelor de înscriere la etapele din Campionatul Național de 

Karting și Cupa României cu 20%, urmând ca acestea să fie ratificate în cadrul adunării 

generale;  

 

5. În baza criteriului de desemnare a pilotului care va reprezenta România la 2023 FIA 

Karting Academy este aprobat sportivul David COSMA CRISTOFOR. 

 

6. Lotul național pentru participarea la Campionatul Mondial și European CIK – FIA va fi 

constituit din sportivii clasați în primii 3 din clasamentele CNK 2022, și în primii 3 din 
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clasamentul Campionatului Național de Karting 2023, la momentul înscrierii la etapele 

campionatului european și/sau mondial. 

 

7. Aprobă achiziționarea a 20 motoare Iame pentru clasa Promo BB urmând ca acestea să 

fie închiriate sportivilor participanți la etapele din Campionatul Național de Karting și 

Cupa României. Taxa de închiriere se va regăsi în taxa de înscriere. 

 

8. Desemnarea doamnei Lidia Adriana TĂTARU să asigure implementarea prevederilor 

legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese ale președintelui, 

secretarului general și economistului Federației Române de Karting la Autoritatea 

Națională de Integritate. Domnul Mihnea Cristescu este responsabil pentru punerea la 

dispoziție a documentelor solicitate.  

 

 

 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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