Data:

15.07.2022

Ora: 23:30

Subiect:

Decizia nr. 8

Nr. Doc. 2.8

Emis de:

Colegiul Comisarilor Sportivi

In atentia:

Concurentul nr. 92 – Raul Badiu / Rares Fetean
Nr. pagini: 1

Comisarii Sportivi au primit un raport al arbitrului din Zona de Alimentare, au audiat arbitrul si echipajul, au analizat
situatia si au decis urmatoarele:
Fapta:
Pilotul echipajului nr. 92 Raul Badiu / Rares Fetean a ramas in masina in timpul procedurii de alimentare.
Chiar si atunci cand a fost atentionat de catre arbitru, pilotul a ramas in masina.
Ofensa:

Incalcare a art. 61.2.7 din Regulamentul CNRB 2022

Decizia:

Amenda de 250 lei platita catre FRAS; termen plata 19.07.2022 ora 12:00

Motiv:

In timpul procedurii de alimentare din ZA 2, pilotul echipajului nr. 92 a ramas in masina de concurs, cu usile
deschise si centurile desfacute. Arbitrul i-a atras atentia acestuia sa iasa din masina, acesta sustinand ca
respecta prevederile regulamentului. A fost audiat telefonic arbitrul din Zona de Alimentare care a sustinut
inscrisurile din dosarul de post. A fost audiat telefonic pilotul echipajului, care a sustinut si el cele declarate.
Acestuia i-a fost atrasa atentia de catre Comisarii Sportivi ca in acest an au fost modificate prevederile
privind procedura de alimentare, atat in regulamentul cadru CNRB 2022, cat si in Regulamentul pentru
Raliuri Regionale FIA (RRSR).
Conform regulamentelor aflate in vigoare, din motive de siguranta este obligatoriu ca echipajul sa fie in
afara masini in timpul procedurii de alimentare. Mai mult, echipajele sunt obligate sa urmeze instructiunile
primite de la arbitri. Comisarii Sportivi au decis ca in ambele cazuri echipajul nu a respectat regulamentul.
Prin aplicarea acestei amenzi, Comisarii Sportivi au tinut cont si de faptul ca aceste prevederi au fost
schimbate in sezonul actual, echipajul participand la prima etapa din sezon. Avand in vedere faptul ca
centurile au fost desfacute si usile deschise (conform prevederilor anterioare Decembrie 2021), Comisarii
Sportivi au hotarat ca aplicarea amenzii de 250 lei este justa.
Decizia este bazata pe Codul Sportiv International articolele 11.9.1, 11.9.2.a, 11.9.3.a, 11.9.3.f si 12.4.1.b.

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.

Primit de concurent:
Nume (cu litere mari):

……………………………………………………….……………………

Pozitie in echipa:

……………………………………………….……………………

Semnatura:

………………………………

Data: …………………..

Ora: …………

