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Consiliu Federal 
 

 
Hotărârea nr. 2/2023 

 

 
 Consiliul Federal al Federaţiei Române de Karting întrunit marți, 31 

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.    Bugetul de venituri si cheltuieli 2023; 

3.    Normele financiare 2023; 

4.   Raportul de activitate Consiliul Federal şi proiectul planului de activitate pentru 

perioada următoare 

5.    Organizare CNK și Cupa României 

6.    Desemnare distribuitor unic anvelope 

7.    Diverse      

 

În baza documentelor depuse de secretariatul federației și a discuțiilor din 

cadrul ședinței, membrii Consiliului Federal au hotărât: 

 

1. Urmare a ofertei primite de la S.C. MotorSport Promotion SRL (motoare Honda) 

cu privire la achiziționarea de către federația a 20 de motoare pentru echiparea 

karturilor din clasa Promo BB, membrii consiliului au rediscutat acest subiect; În 

urma votului s-a stabilit păstrarea deciziei de achiziționare a 20 motoare Iame 

ce vor fi închiriate sportivilor participanți la etapele din calendarul competițional 

al federației; 

 

2. Aprobă normele financiare 2023, bugetul de venituri și cheltuieli, raportul de 

activitate al Consiliului Federal şi proiectul planului de activitate pentru perioada 

următoare; documentele vor fi transmise structurilor sportive afiliate pentru a fi 

ratificate în cadrul adunării generale; 

 

3. Cluburile sportive afiliate la FRK, care doresc organizarea Cupei României și/sau 

a Campionatului Național de Karting/ etape din cadrul campionatului, sunt 

invitate să transmită, până la data de 24 februarie 2023, o scrisoare de intenție 

pentru organizarea, conform caietului de sarcini, a uneia sau mai multor 

competiții sau etape din CNK. Scrisorile de intenție, primite pe adresa de e-mail 

a federației, vor fi analizate de către membrii Consiliului Federal și vor fi supuse 

aprobării adunării generale; 
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4. Aprobă prelungirea perioadei de depunere a ofertelor de preț, de către 

persoanele juridice interesate de a deveni distribuitor unic de anvelope, în 

cadrul Campionatului Național de Karting, până la data de 14 februarie 2023. 

Fișele de omologare pentru marca agreată de către membrii consiliului (VEGA), 

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

 

 

 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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