
 
 

Data:   16.07.2022        Ora: 20:30 

Subiect:  Decizia nr. 13        Nr. Doc. 2.14 

Emis de:  Colegiul Comisarilor Sportivi  

In atentia: Concurentul nr. 455 - Sebastian SCIRLET / Eduard ZAMFIRACHE 
Nr. pagini: 1 

Comisarii Sportivi au fost informati de catre Directorul de Concurs cu privire la incidentul echipajului 455 din timpul PS 
8, au audiat concurentul, au analizat situatia si au decis urmatoarele: 
 
Fapta:  Echipajul nr. 455 a apasat butonul de “SOS” de pe sistemul GPS  
 
Ofensa: Anexa III – Dispozitivul GPS din Regulamentul CNRB 2022 si art. 53.3.1 din Anexa Sanctiuni 
 
Decizia:  Amenda 750 lei, de achitat in contul FRAS pana Marti, 19.07.2022, ora 12:00 
 
Motiv:  Echipajul nr. 455 a avut un incident in timpul PS 8, care a declansat alerta prin sistemul de monitorizare 

GPS. Comisarii Sportivi au convocat echipajul (Convocarea nr. 1) si audiat echipajul in acelasi timp cu 
reprezentantii GPS, care a sustinut faptul ca au actionat butonul “SOS” imediat dupa incident, masina fiind 
pe un sector de viteza si blocand traseul. Unul din membrii echipajului a mers in virajul anterior pentru a 
monta triunghiul reflectorizant. Dupa ce si-au dat seama ca au gresit, au actionat butonul “OK”. Echipajul a 
recunoscut faptul ca este vinovat pentru nerespectarea procedurii. 
Avand in vedere faptul ca procedura in caz de accident este foarte importanta pentru siguranta tuturor 
participantilor la competitie, Comisarii Sportivi insista asupra importantei cunoasterii procedurilor. Avand in 
vedere faptul ca actionarea butonului “SOS” a dus la oprirea startului si trimiterea dispozitivului de interventie 
catre locul incidentului, Comisarii Sportivi au decis ca aplicarea unei amenzi de 750 lei este necesara, in 
conformitate cu art. 53.3.1 din Anexa Sanctiuni CNRB 2022. 

 
Concurentilor li se reaminteste ca au dreptul de protest impotriva deciziei Comisarilor, in concordanta cu Art. 15 din 
Codul Sportiv International si Art. 9.1.1 din Regulamentul Judiciar si Disciplinar FIA, in termenul aplicabil.  
 

 

 

 

Rares Florescu   Florin Calangea   Gheorghe Vlaicu 
Presedinte CCS   Membru CCS    Membru CCS 
 

Primit de concurent: 
 
Nume (cu litere mari): ……………………………………………………….…………………… 
 
Pozitie in echipa: ……………………………………………….…………………… 
 
Semnatura:  ………………………………            Data: …………………..  Ora: ………… 

 


