
 
 

Data:   16.07.2022        Ora: 10:30 

Subiect:  Decizia nr. 12        Nr. Doc. 2.12 

Emis de:  Colegiul Comisarilor Sportivi  

In atentia: Concurentul nr. 414 – Reis SULIMAN / Rares BADEA 
Nr. pagini: 1 

Comisarii Sportivi au primit solicitarea din partea echipajului nr. 414 – Reis SULIMAN / Rares BADEA, au audiat membrii 
echipajului si au analizat inregistrarile GPS, au analizat situatia si au decis urmatoarele: 
 
Fapta:  Echipajul nr. 414 – Reis SULIMAN / Rares BADEA solicita reevaluarea penalizarii din CO 5 
 
Decizia:  Mentinerea penalizarii de 10 secunde din CO 5 
 
Motiv:  Echipajul nr. 414 – Reis SULIMAN / Rares BADEA a depus o solicitare catre CCS, prin care au sustinut 

faptul ca au oprit pe etapa de legatura dintre CO 4C Service B Out si CO 5 pe sectorul de asfalt pentru a se 
echipa. Au fost blocati ulterior pe sectorul de macadam de catre concurentii 531, 405 si 76 care i-au depasit 
pe sectorul de asfalt, motiv pentru care echipajul nr. 414 a pontat cu intarziere de 1 minut in CO 5. Echipajul  
a sustinut de asemenea faptul ca au fost nevoiti sa mearga in spatele celor trei masini de concurs pentru 
aproximativ 1 km, timp in care echipajul nr. 414 a exprimat intentia de a depasi prin semnale luminoase. Au 
fost audiati telefonic membrii echipajelor 531, 405 si 76 si arbitrul din CO 5. Echipajul nr. 531 a sustinut 
faptul ca au trecut pe langa echipajul 414, ai carui membri isi potriveau echipamentul de siguranta pe etapa 
de legatura (isi puneau casca), iar apoi au fost ajunsi de catre echipaj pe un sector de drum ingust, insa in 
momentul in care au avut posibilitatea au facut loc pentru depasire. Echipajul nr. 405 a sustinut faptul ca au 
fost ajunsi de echipajul nr. 414 cu aprox. 2 km inainte de CO 5 care au ramas la distanta, insa inainte de CO 
5 au facut loc pentru ca echipajul intarziat sa treaca. Echipajul nr. 76 a sustinut faptul ca a oprit pe zona de 
asfalt in spatele echipajului nr. 414, insa au pornit mai departe vazand ca echipajul nu se deplaseaza. 
Ulterior, echipajul nr. 76 a fost ajuns de catre echipajul nr. 414 care a pastrat distanta si a aprins lampile 
nocturne, insa nu au exprimat intentia de a depasi si prin alte modalitati. 
In urma audierii tuturor celor implicati, Comisarii Sportivi au decis sa mentina penalizarea pentru intarziere. 

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 Judicial si Disciplinar FIA, in termenul aplicabil.  

 

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

 


