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In urma primirii contestatiei facuta de concurentul nr. 19 la Decizia nr.3 a Directorului Sportiv se
constata urmatoarele::
Fapte:
Ofensa:
Decizie:
Motiv:

nerespectarea inaltimii puntii fata a masinii de concurs
art. 27.2.1 din Anexa Sanctiuni a Regulamentului Cadru CNRD
respingerea contestatiei si nereturnarea taxei de contestatii.
CCS a primit de la echipajul nr. 19 contestatia prin care se solicita anularea penalizarii in
Decizia nr.3 a Directorului Sportiv. CCS constata ca au fost indeplinite conditiile
depunerii contestatiei (200 EUR). CCS i-a audiat pe membrii echipajului si pe membrii
Comisiei Tehnice, care au facut masuratorile.
Membrii echipajului au sustinut in timpul audierii urmatoarele: reglajul la inaltime a
amortizorilor este identic cu cel de pe cealalta masina din aceiasi echipa si este identic
pentru ambele parti ale masinii. Prin urmare motivul pentru care masina nu a corespuns
fisei de omologare este probabil deformarea/ indoirea aripilor masinii, in urma unui
incident de cursa si in niciun caz nu este intentionat.
Membrii comisiei tehnice au subliniat faptul ca masuratorile au fost repetate dupa
mutarea masinii in alta pozitie si au iesit aceleasi rezultate. Dintre toate masinile Suzuki
examinate automobilul echipajului nr. 19 este singurul care a fost sub limita prevazuta in
fisa de omologare, toate celelalte masini fiind considerabil peste limita inferioara.
Membrii comisiei tehnice sustin ca indoitura aripilor nu a influentat rezultatul
masuratorilor facute.
Dupa deliberare, membrii CCS au hotarat sa respinga contestatia si sa mentina decizia
Directorului Sportiv.

Concurentului i se reaminteste faptul ca in concordanta cu Art. 15 din Codul Sportiv International FIA
are dreptul de a depune protest impotriva acestei decizii catre Comisia de Competitii in termen de 48
ore de la primirea acestei decizii.
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