
 

Rezervat pentru uzul Comisarilor Sportivi 
Fără putere de Regulament 

DECIZIILE COMISARILOR SPORTIVI 

LINII DIRECTOARE PRIVIND ELEMENTELE DE PROCEDURĂ CARE TREBUIE ȚINUT CONT 
Acest text este preluat din materialele puse la dispoziție de către FIA pentru “Regional Rally Officials”  

Acest text are ca scop facilitarea și standardizarea diferitelor proceduri urmate de comisarii sportivi. 

Acest text nu modifică reglementările existente în niciun caz.  

Acest text, sau orice tip de informație pe care o conține, nu are forță normativă și este destinat exclusiv 

să reitereze anumite principii de aplicare a Codului sportiv internațional FIA.  

Acest text nu ar trebui să fie citat direct în contextul unei decizii a CCS în locul unde se desfășoară un 

concurs  

INTRODUCERE  

Succesul oricărei competiții se bazează și pe modalitatea în care comisarii sportivi reușesc să dea decizii 

într-un mod deschis și echitabil, aplicând CSI, reglementările sportive și tehnice aplicabile. În foarte 

puține ocazii situațiile sunt clare, iar dacă nu sunt atunci incidentele și infracțiunile tehnice cu care se 

confruntă CCS-ul trebuie tratate fiecare într-un mod specific. În general, concurenții acceptă decizia dacă 

au încredere în procesul decizional. Chiar și deciziile bune dacă se consideră că nu au fost luate în mod 

transparent și corect pot fi atacate. Prin urmare, comisarii trebuie să fie fermi, independenți și să evite 

orice percepție a „arbitrariului”. În consecință, există multe motive pentru a aplica cele mai înalte 

standarde de transparență și atenție atunci când iau decizii.  

Comisarii ar trebui să evite elementele care pot crea o senzație de părtinire - de exemplu acceptarea în 

mod regulat a diverselor forme de ospitalitate din partea concurenților. Trebuie să acționeze în orice 

moment astfel încât să fie respectați, , având în vedere poziția foarte importantă pe care o dețin în 

numele FIA și FRAS. Comisarii nu sunt „poliția”, ci „judecătorii”. În cazul comiterii unor abateri, directorul 

cursei va informa comisarii, deși aceștia pot merge și el la directorul sportiv pentru a solicita un raport cu 

privire la eventualele infracțiuni pe care le-au identificat. 

1. COMISARII SPORTIVI 
1.1 JURISDICȚIA COMISARILOR SPORTIVI 

Conform articolului 11.9 din CSI, comisarii sportivi: 

▪ “Comisarii sportivi dețin autoritatea supremă pentru aplicarea, în timpul competițiilor la care sunt 

delegați și sub rezerva aplicării prevederilor articolelor 11.9.3.t (delegarea autorității) și 14.1 (dreptul la 

revizuire), a Codului și a regulamentelor FIA și FRAS sau după caz regulamentele naționale și particulare 

precum și a programului oficial. „ 

▪ Pot decide în mod specific sancțiunile care trebuie aplicate în cazul încălcării reglementărilor. 

Autoritatea supremă a comisarilor sportivi pentru aplicarea oricărei penalizări sau sancțiuni (conform 

prevederilor articolului 11.9 din CSI) a fost confirmată de mai multe ori de Curtea Internațională de Apel 

a FIA. 

1.2 OBLIGAȚIA CONFIDENȚIALITĂȚII 
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Atunci când iau o decizie, și o publică, comisarii sportivi nu trebuie să o discute sau comenteze cu 

concurenții, managerii de echipă, directorii sportivi ai echipelor sau presa. 

Decizia comisarilor sportivi trebuie luată întotdeauna dintr-o perspectivă independentă și obiectivă, 

bazată pe toate informațiile disponibile. Președintele colegiului comisarilor sportivi va face toate 

comentariile pertinente atunci când va comunica decizia către echipă. 

1.3 CONFLICTUL DE INTERESE 

Înainte de a îndeplini atribuțiile, comisarii sportivi trebuie să anunțe președintele CCS cu privire la orice 

circumstanță pe care un concurent sau o parte externă o poate percepe ca fiind un motiv pentru care 

apare un conflict de interese. 

Niciun oficial, în special comisarii sportivi, directorul cursei, șeful verificărilor tehnice (și, dacă este cazul, 

delegatul tehnic), secretarul evenimentului și cronometrul șef nu trebuie să aibă, sau să nu pară că are, 

niciun interes personal sau financiar care ar putea interfera cu capacitatea acestuia de a-și îndeplini 

obligațiile cu integritate, independent și cu sârguință. 

2. CONTESTAȚII 
În timpul unei competiții, în termenele stabilite la articolul 13.3 din CSI, un concurent poate depune o 

contestație împotriva: 

• Înscrierea unui concurent sau pilot 
• Lungimea unei curse; 
• Un Handicap 
• Componența unei manșe sau finale 
• Orice presupusă eroare, neregularitate sau încălcare a regulamentelor care apare în timpul unei 
competiții 
• Presupusa neconformitate a automobilelor cu prevederile regulamentare 
• Clasamentele stabilite la finalul competiției. 
 

Conform articolului 13.1 din CSI, dreptul de a contesta aparține doar unui concurent. Mai mulți 

concurenți nu pot depune o contestație comună. 

Conform articolului 13.4.1 din CSI: 

▪ în cazul în care sunt implicați mai mulți concurenți, trebuie depusă o cerere separată împotriva fiecărui 
concurent implicat. 
▪ Când sunt implicate mai multe mașini ale aceluiași concurent, va fi depusă o cerere separată pentru 
fiecare dintre mașinile implicate. 
 
Orice contestație trebuie: 
▪ să fie depusă în scris, 
▪ să specifice reglementările corespunzătoare, contestate părții reclamate și împotriva cărora este 
depusă cererea, atunci când este cazul, 
▪ să fie adresată președintelui colegiului comisarilor sportivi, 
▪ predată directorului sportiv sau a adjunctului său (dacă există) sau în caz de absență a acestuia 
președintelui comisarilor sportivi, 
▪ să fie însoțit de plata unei garanții. 
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Primirea cererii va fi confirmată în scris, indicând ora primirii. 
Spre deosebire de concurenții descalificați, concurenții abandonați au în continuare dreptul de a 
contesta. 
Nu ezitați să consultați ANEXA 1 (lista de verificare a contestațiilor), dacă este necesar. 

3. CITAȚII ȘI AUDIERI 
3.1 CITAȚIA 

3.1.1 Principii generale 

Informațiile care trebuie să apară în citație: 

⇒ Data și ora citației 
⇒ Numele concurentului / pilotului care este convocat 
⇒ Dacă este posibil, concurentul / pilotul despre care se presupune că a încălcat reglementările 
relevante 
⇒ Locul și ora audierii 
⇒ Motivația citației (presupuse fapte) 
⇒ Dacă este posibil, prevederile reglementărilor sportive și / sau tehnice care se presupune că sunt 
încălcate 
⇒ Semnătura tuturor comisarilor sportivi (pe cât posibil) 
 
Citațiile trebuie să indice în mod necesar locul și data la care va avea loc audierea (trebuie respectat un 
termen rezonabil) și presupusa încălcare (cuvântul „pretins” trebuie să apară în mod necesar în citație). 
Motivul pentru care este convocat concurentul implicat trebuie indicat cât mai detaliat posibil, pentru a 
permite concurentului / șoferului să își pregătească apărarea. 
Pentru a garanta respectarea drepturilor la apărare, comisarii sportivi trebuie să garanteze că citația a 
fost primită personal de toate părțile implicate. Indiferent de formatul ales de oficiali pentru trimiterea 
apelului (document formal sau pur și simplu un e-mail), trebuie să fie posibil să se demonstreze că 
concurentul implicat a primit-o. 
În cazul în care nu răspunde la apel, CCS-ul va emite din nou, pe cât de repede posibil, citația respectivă 
și va garanta că acesta a fost livrată corect destinatarului său - personal sau prin reprezentantului 
acestora. 
Articolul 12.4.4 din CSI obligă comisarii sportivi să convoace părțile implicate pentru a le permite să își 
prezinte personal apărarea în cazul unei descalificări, suspendări sau excluderi. Cu toate acestea, pentru 
a evita orice controversă care ar putea implica un defect formal al procedurii, se recomandă insistent ca 
comisarii sportivi să continue audierea părții implicate, indiferent de sancțiunea prevăzută. 
 

3.1.2 Citația după o contestație 

După cum se stipulează la articolul 13.6 din CSI, orice persoană care depune o contestație și orice 
persoană care este contestată trebuie să meargă la o audiere. Prin urmare, părțile implicate trebuie 
convocate. 
În cazul în care o contestație este inadmisibilă, comisarii sportivi nu sunt scutiți de obligația de a emite o 
decizie (prin care declară în mod oficial că cererea este inadmisibilă și motivează această decizie). 
 

3.2 AUDIEREA 
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Dacă sunt implicate mai multe părți, se recomandă o audiere comună, astfel încât opiniile lor să poată fi 

comparate. În cazul unui comportament inadecvat în timpul unei audieri, comisarii sportivi ar trebui să 

informeze părțile că pot fi impuse sancțiuni pentru un astfel de comportament. În contextul unei 

competiții internaționale, condițiile din ANEXA B a CSI (codul de bună conduită) pot fi anulate, dacă este 

necesar. 

4. DECIZII 

4.1 INFORMAȚIILE CARE TREBUIE SĂ APARĂ ÎN DECIZII 

⇒ Data deciziei 
⇒ Momentul publicării deciziei 
⇒ Numele concurentului / pilotului implicat 
⇒ Faptul că partea (sau părțile) implicate a fost convocată 
⇒ Faptul că partea (sau părțile) implicate a fost audiată de comisarii sportivi 
⇒ Trimiterea la raportul altui oficial (dacă există) 
⇒ Problema / problemele în cauză (descriere detaliată) 
⇒ Prevederile reglementărilor sportive și / sau tehnice care ar fi fost încălcate 
⇒ Motivele deciziei, indiferent dacă implică responsabilitatea pentru o neregularitate sau neglijență sau 
răspundere strictă  
⇒ Sancțiunea (dacă există) 
⇒ Faptul că partea în cauză a fost informată cu privire la dreptul lor de a face apel 
⇒ Momentul deciziei 
⇒ Semnătura tuturor comisarilor sportivi 
 

Motive: Comisarii sportivi trebuie să ofere motive pentru deciziile lor, astfel încât toate părțile implicate 

să poată înțelege motivele de fapt și de drept pe care se bazează decizia. Expunerea de motive este o 

condiție esențială pentru ca decizia să fie considerată valabilă. Explicația deciziei ar trebui să fie evidentă 

din expunerea motivelor. 

Încălcare: orice decizie de impunere a unei sancțiuni trebuie să se bazeze în mod expres pe o clauză 

specifică a regulamentului, exclusiv așa cum este stipulat și definit în regulamentul în cauză, excluzând 

orice alte criterii, definiții sau noțiuni care nu sunt prevăzute de regulamentul menționat. De exemplu, 

un „incident” este definit în regulamentele unor campionate FIA / FRAS ca „orice eveniment sau serie de 

evenimente (...) care a provocat o coliziune”. Orice altă referire la această situație care constă în 

adăugarea unui criteriu sau condiție neprevăzută de textul regulamentului (cum ar fi „coliziune 

evitabilă”, „coliziune periculoasă” sau „coliziune intenționată”) va fi un motiv suficient pentru anulare, 

deoarece este nedovedită în reglementarea aplicabilă în acest caz. 

Raport întocmit de un alt oficial: deși comisarii sportivi nu au obligația de a pune raportul respectiv la 

dispoziția concurentului în momentul ședinței, este recomandat / preferabil să facă acest lucru. 

Rapoartele întocmite de directorul sportiv și comisarii tehnici (dacă există) trebuie să conțină doar 

elemente de fapt. Comisarii sportivi sunt responsabili pentru a stabili dacă reglementările au fost 

încălcate sau nu. Pentru interpretarea corectă a datelor tehnice care pot fi accesate de comisarii sportivi 

de la dispozitive de măsurare complexe și variate, este necesar să se înțeleagă bine modul în care 

funcționează aceste dispozitive și modul în care acestea ar trebui utilizate. În acest scop, este esențial să 
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obțineți clarificări de la oficialii implicați atunci când depuneți raportul și ar fi înțelept să le puneți 

întrebări înainte de concurs. 

Reclamații inadmisibile - a se vedea secțiunea 3.1.2 de mai sus (este necesară o decizie). 

Semnăturile comisarilor sportivi: decizia trebuie să conțină semnăturile tuturor membrilor colegiului 

comisarilor sportivi care au participat la competiția respectivă. 

4.2 CONSTANȚA DECIZIILOR ȘI PROPORȚIONALITATEA SANCȚIUNILOR 

Sancțiunile pentru infracțiuni similare trebuie să fie consecvente. 

În multe cazuri, sunt disponibile liste înregistrate de decizii și sancțiuni impuse în timpul unui sezon (sau 

chiar mai multe). Pentru CNR și CNVC, site-ul www.rallycontrol.ro centralizează toate deciziile. 

Memento: circumstanțele cazului (de exemplu, factori atenuanți/agravanți) trebuie întotdeauna luate în 

considerare (proporționalitatea sancțiunii). 

4.3 UTILIZAREA SISTEMELOR VIDEO 

Reamintirea articolelor 11.9.3.e și 11.9.3.u din CSI: 

11.9.3.e (...) deciziile comisarilor sportivi pot prevala asupra celor ale judecătorilor de fapte. (...) 

11.9.3.u Comisarii sportivi pot utiliza orice sistem video sau electronic care îi poate ajuta să ia o decizie. 

Conform prevederilor acestor clauze, comisarii sportivi se pot baza pe propriile descoperiri și 

interpretări, mai degrabă decât pe cele ale judecătorilor de fapte, mai ales atunci când sistemele video 

sau electronice menționate anterior oferă dovezi care le permit să acționeze în acest mod. 

Pentru o interpretare optimă a imaginilor, trebuie să se țină întotdeauna cont de tipul camerei utilizate 

(calitatea imaginii, prezența zoomului) și de locația acesteia (perspective, unghiuri de vizualizare). Dacă 

operatorul camerei este prezent, poate fi util să puneți întrebări sau sfaturi (cu privire la poziționarea 

camerelor). 

4.4 NOTIFICAREA ȘI PUBLICAREA DECIZIILOR 

4.4.1 În timpul competiției 

Deciziile trebuie: 

• înmânate personal concurentului cu confirmare de primire (comisarii trebuie să poată verifica 
dacă decizia a fost efectiv înmânată, în vederea unei contestații) și 

• să fie afișate pe panoul oficial pentru a permite concurenților să își formuleze intenția de a 
contesta în perioada relevantă. 

Conform articolului 11.9.4 din CSI, toate clasamentele și rezultatele, precum și deciziile luate de oficiali, 

vor fi afișate pe panoul oficial în momentul publicării, precum și pe panoul digital (dacă este cazul, acolo 

unde este). Publicarea deciziilor pe panoul oficial trebuie menținută, în orice condiții, chiar și atunci 

când deciziile, clasamentele sau alte documente oficiale au fost publicate pe panoul digital sau pe site-

ul web al organizatorului. 

În măsura posibilităților, comisarii sportivi trebuie să utilizeze un sistem de sincronizare oficial 

centralizat și sincronizat pentru a garanta concurenților că orele de recepție și publicare sunt înregistrate 

http://www.rallycontrol.ro/
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în mod corespunzător, concurenții vor avea întotdeauna posibilitatea de a emite contestații sau 

reclamații cu privire la orele înregistrate de colegiul comisarilor sportivi. 

4.4.2 După concurs 

Dacă o decizie se ia după o competiție (de exemplu, după o inspecție tehnică) trebuie aplicate toate 

principiile și regulile de procedură de mai sus. În special, pentru a respecta dreptul la apărare, 

concurentului trebuie să i se ofere posibilitatea de a vorbi la o audiere, după o citație scrisă. 

În acest apel, trebuie indicată locul, data și ora noii audieri de către comisari, care trebuie convocată, 

dacă este cazul, la locul unuia dintre următoarele evenimente ale aceluiași campionat, conform 

articolului 11.9.3 .t a CSI. 

Decizia comisarilor sportivi, care trebuie notificată în scris prin oricare dintre mijloacele disponibile (e-

mail etc.) părților implicate, cu o cerere de confirmare de primire (pentru a iniția perioada de prezentare 

a contestației) trebuie să conțină, de asemenea semnătura tuturor membrilor colegiului comisarilor 

sportivi care participă la competiția în cauză. 

4.4.3 Verificarea unui vehicul 

În urma recomandării specifice a delegatului tehnic (dacă există sau, în caz contrar, a comisarilor 

tehnici), comisarii sportivi trebuie să solicite una dintre următoarele două măsuri: 

▪ fie scoaterea piesei în cauză, care va fi păstrată sigilată; sau 

▪ sigilarea vehiculului dacă din motive de inspecție piesa în cauză trebuie să rămână instalată în vehicul. 

În caz de sigilare sau dacă este necesară efectuarea unei inspecții tehnice mai complete, comisarii 

sportivi trebuie să emită o decizie, chiar dacă aceasta este simbolică și constă în amânarea rezoluției 

până la efectuarea evaluării. Decizia anterioară rezoluției va stabili data, ora și locul ședinței în care 

colegiul comisarilor sportivi va lua decizia finală după audierea concurentului sau concurenților implicați. 

Atunci când din motive tehnice nu este posibilă sigilarea, soluțiile alternative ar trebui luate în 

considerare consultând partea implicată și delegatul tehnic (dacă există, sau altfel, comisarii tehnici) (de 

exemplu, fotografii, măsurători etc. înregistrate într-un dosar în care fiecare pagină este semnată de 

partea implicată și de delegatul tehnic, dacă există, sau altfel de către comisarii tehnici). 

Dacă un vehicul nu respectă reglementările tehnice aplicabile, absența avantajelor în beneficiile sale nu 

va fi considerată o justificare. 

Campionatele FIA și FRAS: este responsabilitatea părții implicate să demonstreze că vehiculul respectă 

ANEXA J din CSI (răspundere strictă). 

5. CLASAMENTE 
Clasamentele finale și provizorii sunt definite după cum urmează la articolul 20 din CSI: 

„Clasamente finale: rezultate semnate de comisarii sportivi și publicate după finalizarea verificărilor și / 

sau tuturor deciziilor comisarilor sportivi (în caz de contestație sau controale tehnice ulterioare, se poate 

adăuga o notă de subsol – sub rezerva...).” 
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„Clasamente provizorii: rezultate publicate la sfârșitul sesiunilor sau concursului în cauză. Aceste 

clasamente pot fi revizuite în urma unei decizii a comisarilor sportivi. " 

Contestarea clasamentelor provizorii 

Conform articolului 13.3 din CSI, orice reclamație trebuie să fie cu privire la: 
▪ orice presupusă eroare, neregularitate sau încălcare a regulamentelor care apar în timpul competiției, 
▪ presupusa neconformitate a automobilelor cu regulamentele în vigoare sau 
▪ clasamentele stabilite la finalul competiției, 
Contestația trebuie prezentată în cel mult treizeci de minute după ce sunt publicate clasamentele 

provizorii, cu excepția cazului în care comisarii sportivi consideră că respectarea termenului de treizeci 

de minute ar fi fost imposibilă sau există o prevedere contrară în reglementările sportive aplicabile sau 

în regulamentul particular. 

Vezi și secțiunea 2 de mai sus. 

Numărul total de puncte obținute de fiecare pilot (și, după caz, copilot, echipă și producător) la sfârșitul 

competiției trebuie să apară în sau lângă clasamentele finale semnate de comisarii sportivi, dacă nu se 

specifică altfel în regulamentele sportive sau particulare. 

6. PENALIZĂRI CU SUSPENDARE 
1. Suspendarea unei penalități de către C.C.S este autorizată în conformitate cu articolul 12.3.6 din CSI. 

2. O sancțiune poate fi suspendată total sau parțial. 

3. Orice suspendare trebuie să fie pentru o perioadă specificată, care poate fi bazată pe timp sau pe un 

număr de evenimente. Cu excepția unor circumstanțe excepționale, durata suspendării unei pedepse nu 

trebuie să depășească unui sezon de campionat sau 12 luni, oricare dintre acestea este mai lungă. 

4. O pedeapsă poate aplicată cu suspendare numai de colegiul de comisari care a impus acea penalizare. 

5. În decizia prin care se acordă suspendarea trebuie să se precizeze clar care ar fi condiția declanșării 

pedepsei suspendate. 

6. Motivele suspendării unei penalități trebuie menționate în decizia comisarilor. 

 

Pentru competițiile ulterioare (contând pentru același campionat sau serie): 

7. Comisarii oricărei Competiții ulterioare la care a fost declanșată o suspendare vor avea puterea 

deplină de a se ocupa de consecințele unei abateri care declanșează sancțiunea. 

8. În cazul în care comisarii unei Competiții ulterioare consideră că o condiție de suspendare ar fi putut fi 

declanșată, este la discreția lor să stabilească chestiunea fără nicio referire la precedentul colegiu de 

comisari sportivi. 

9. Comisarii care gestionează o suspendare care a fost declanșată trebuie să o aplice, ținând seama de 

toate circumstanțele relevante, adițional față de orice altă sancțiune pe care o pot aplica pentru 

contravenția care a declanșat declanșarea suspendării; 

a. Să decidă să invoce pedeapsa care a fost suspendată sau partea din pedeapsă care a fost 

suspendată; sau 

b. Să decidă să nu invoce pedeapsa suspendată și, în astfel de cazuri, suspendarea rămâne în 

vigoare până la expirarea acesteia. 

10. O decizie în legătură cu pedeapsa suspendată, declanșarea acesteia și orice invocare ulterioară a 

unei pedepse suspendate trebuie inclusă în decizia comisarilor cu privire la contravenția care a declanșat 
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pedeapsa suspendată. Motivele complete pentru invocarea sau neinvocarea unei pedepse suspendate 

trebuie incluse. 

 

7. SUSPENDARE (CLARIFICARE) 
• Suspendarea licenței FRAS poate fi pronunțate doar de către FRAS 

• Suspendările de Super Licență sunt pronunțate de FIA 

• Suspendările provizorii (așa cum sunt definite la articolul 12.10 din CSI) pot fi pronunțate de FIA 

• Interdicțiile de a participa la o Competiție pot fi pronunțate de către comisarii sportivi delegați la 

acea Competiție 

• Interdicțiile de a participa la una sau mai multe Competiții care contează pentru un Campionat, 

cupe, provocări, trofee sau serii FIA sau FRAS pot fi pronunțate de către comisarii FIA sau FRAS 

în timpul unei Competiții 

 

8. RAPORTUL COMISARILOR SPORTIVI CĂTRE FRAS SAU FIA (ALTE SANCȚIUNI) 
Cu excepția evenimentelor din campionatele FIA, comisarii sportivi pot, în conformitate cu articolul 

11.8.4 din CSI, să includă în raportul lor de încheiere către ASN detalii despre toate protestele depuse și 

descalificările pronunțate împreună cu recomandările lor cu privire la orice decizii care ar putea fi luate 

pentru suspendare sau excludere. 

În plus, pe baza raportului comun al celor doi comisari sportivi internaționali FIA (în principal) și în 

conformitate cu articolul 12.2.5 din CSI, organul de urmărire penală al FIA poate sesiza Tribunalul 

Internațional (cu excepția aspectelor descrise la articolul 11.9. 5 din CSI) pentru ca acesta să aplice direct 

una sau mai multe penalități care vor lua locul oricărei pedepse pe care comisarii ar fi putut-o pronunța 

asupra oricăreia dintre părțile menționate mai sus. 

 

9. DREPTUL LA REVIZUIRE 
Conform articolului 14 din CSI, în competițiile unui campionat, unei cupă, trofeu, challenge sau serie FIA  
/ FRAS sau a unei serii internaționale, în cazul în care se descoperă un element nou, semnificativ și 
relevant care nu a fost la dispoziția părților care au solicitat revizuirea la momentul competiției în cauză, 
comisarii sportivi care au luat decizia sau, în caz de imposibilitate, o altă comisie desemnată în acest 
scop de FIA / Comisia de Competiții FRAS, pot decide să reexamineze decizia ca urmare a unei petiții de 
reexaminare făcută de: 

• fie una dintre părțile în cauză și/sau o parte care este direct afectată de decizia pronunțată, sau 

• Secretarul General pentru Sport al FIA. / Directorul Sportiv al FRAS pentru competițiile interne 
Comisia trebuie să se întâlnească (în persoană sau prin alte mijloace) la o dată convenită între ei, 
convocând partea sau părțile în cauză pentru a asculta orice explicații relevante și pentru a judeca în 
lumina faptelor și elementelor aduse în fața lor. 
O revizuire nu are efect suspensiv asupra executării deciziei inițiale a comisarilor sportiv atunci când 
aceștia au dat o hotărâre. 
Perioada în care poate fi depusă o cerere de revizuire expiră la 14 zile calendaristice de la încheierea 
Concursului în cauză. 
Comisarii Sportivi / Comisia vor avea latitudinea exclusivă de a determina dacă există un element nou 
semnificativ și relevant. Decizia comisarilor sportivi cu privire la existența sau nu a unui astfel de 
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element nu este supusă recursului în fața curții naționale de apel sau a Curții Internaționale de Apel. 
Vezi Anexa 5 (model de decizie pentru petițiile de revizuire). 
 

10. APEL 
10.1 COMPETENȚA CURȚILOR NAȚIONALE DE APEL (CNA) / CURȚII INTERNAȚIONALE DE APEL (ICA) 
Împărțirea competențelor între CNA și ICA poate fi rezumată după cum urmează: 

• Competența exclusivă a CNA -urilor de a judeca în mod definitiv apelurile formulate împotriva 
deciziilor comisarilor sportivi în cadrul diferitelor Campionate Naţionale. 

• ICA audiază i) recursurile împotriva deciziilor CNA -urilor în cadrul Campionatelor FIA și ii) 
recursuri depuse de orice deținător de licență împotriva deciziilor CNA -urilor în cadrul Cupelor, 
Trofeelor și altor Serii FIA, serii internaționale și Competiții disputate mai multe teritorii. 

• Este competența exclusivă a ICA de a judeca recursurile împotriva deciziilor comisarilor din 
cadrul cadrul oricărui Campionat FIA și Cupă Mondială FIA. 

Articolul 15 din CSI precizează într-un tabel ce instanță de apel este competentă în funcție de Concurs. 
îngrijorat. 
 
10.2 PRINCIPII APLICABILE ATÂT PROCEDURILOR NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE DE APEL 
10.2.1 Limite de timp 
Notificarea intenției de a face apel: concurentul are la dispoziție un termen de o oră, de la publicarea  
deciziei, în cadrul căreia să notifice în scris comisarilor sportivi intenția sa de a face recurs. Aceștia 
trebuie să se asigure că acest termen curge din momentul publicării deciziei (afișarea deciziei) și, pentru 
a respectă egalitatea de șanse între concurenți, trebuie să țină cont de toate intențiile de a face recurs, 
fie sau nu au fost sau nu notificate în termen, fără excepții. Admisibilitatea oricărei intenții de a face 
apel, odată formulată de concurentul în cauză, este de competența exclusivă a NCS/ICA. 
Prelungirea termenului de o oră: comisarii pot stabili un alt termen limită pentru notificarea intenția de 
a face apel în circumstanțe în care consideră că respectarea termenului de o oră ar fi imposibilă sau în 
cazul unei decizii luate în conformitate cu articolul 11.9.3.t (a se vedea punctul 4.4.2 de mai sus) sau 
Articolul 14 din CSI (a se vedea punctul 6 de mai sus), în conformitate cu articolul 15.4.2.b din CSI și cu 
articolul 10.1.1.d) din Regulile judiciare și disciplinare ale FIA. Acest termen trebuie stabilit în scris în 
decizia lor și va trebui să nu depășească 24 de ore de la publicarea deciziei. Limita de timp pentru 
introducerea apelului este amânată în consecință. 
Notificarea apelului: dreptul de a depune apelul expiră în 96 de ore din momentul în care comisarii sunt 
notificați cu privire la intenția de a face contesta. 
Depozit pentru apel: acest depozit trebuie plătit în termen de 96 de ore din momentul în care comisarii 
sportivi sunt anunțați de intenția de a face apel. Prin urmare, nu este obligatoriu ca un concurent care 
dorește să facă recurs să plătească respectivul depozit la momentul formulării intenției de a face apel. 
10.2.2 Primirea deciziilor și formularelor 
Colegiul de comisari trebuie să certifice că a primit notificare cu privire la intenția concurentului de a 
face apel, indicând data, ora și semnătura persoanei în cauză. 
10.2.3 Principiul efectului suspensiv al unei căi de atac 
În aplicarea articolului 12.2.3.b din CSI, apelurile împotriva deciziilor comisarilor sportivi nu pot avea 
efect suspensiv dacă se referă la o decizie care nu este supusă căii de atac în temeiul articolului 12.2.4 
din CSI sau dacă se referă la chestiuni de securitate (inclusiv încălcări ale reglementărilor aplicabile 
testării alcoolemiei), bună conduită (Anexa B la CSI), neregularitate de înscriere a unui concurent, 
probleme în legătură cu publicitatea pe automobilele de concurs (Articolul 10.6 din CSI) sau în cazul unui 
abateri repetate care justifică descalificarea. În aceste situații, executarea hotărârii are loc imediat, chiar 
dacă se formulează apel. 
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În toate celelalte cazuri, apelul are efect suspensiv asupra sancțiunii. 
Suspendarea sancțiunii nu permite totuși concurentului și pilotului să apară în Clasamentele Finale 
publicate la sfârșitul Competiției fără ca sancțiunea să fie luată în considerare și nici să fie implicați, dacă 
este cazul, în acordarea premiilor sau procedura de podium. 
10.2.4 Deciziile nu pot fi atacate cu apel 
În virtutea articolului 12.2.4 din CSI, deciziile de a impune: 

• penalizările drive-through sau o stop and go, indiferent dacă sunt aplicată în timpul sau după 
cursă (în forma a unei penalități de timp), sau 

• alte sancțiuni, așa cum sunt specificate în reglementările sportive aplicabile ca nefiind 
susceptibile de apel (dispoziția nu trebuie să fie ambiguă și trebuie să precizeze cazul în care nu 
este autorizat apelul), 

nu sunt supuse recursului. 
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ANEXA 1 LISTA DE VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR 
Acest document este doar un instrument de lucru rezervat utilizării de către comisarii sportivi atunci 

când este necesar. Nu ar trebui publicat în caz de completare. Această listă de verificare nu are nicio 

valoare de regulament și nu modifică în niciun fel Codul sportiv internațional FIA (CSI) sau orice alte 

reglementări aplicabile. În orice situație, trebuie văzut articolul 13 (contestații) din CSI. 

1. Președinte CCS: Semnează și datează formularul, incluzând în mod clar ora primirii și înmânează o 
copie concurentului (Art. 13.5.4 din ISC). 
Ora primirii: _____ Ora scadentă: ______ La timp (DA sau NU): ______  
2. Contestația este depusă de un singur concurent împotriva unui singur concurent (de la art. 13.1.1 la 
13.1.3 și 13.7 din CSI)? [N.B. Spre deosebire de concurenții descalificați, concurenții abandonați au în 
continuare dreptul de a contesta]. 
3. Face obiectul unei cereri admisibile conform CSI [art. 13.2.1]? 
[N.B. Deciziile comisarilor pot fi atacate numai cu apel și nu pot face obiectul unei contestații]. 
4. Cererea este admisibilă ? (de exemplu, o cerere împotriva deciziilor judecătorilor de fapte în 
exercitarea funcțiilor lor nu este admisibilă (art. 13.7 din CSI) [N.B. Țineți cont de cerințele art. 11.16.6 și 
11.16.7 din CSI în ceea ce privește judecătorii de fapte]. 
5. Este contestația împotriva unui fapt care nu poate face obiectul unei contestații (conform 
regulamentului Sportiv - de ex. Reducerea sesiunii de antrenament)? 
6. Contestația a fost depusă în termen (articolul 13.3 din CSI)? 
7. Contestația depusă în scris este completă și corectă? Cererea specifică regulamentul aplicabil, 
pretențiile părții reclamante și împotriva cărora este prezentată (articolul 13.4.1 din CSI)? 
8. Înțelegeți pe deplin contestația? 
În caz contrar, anunțați partea reclamantă cu privire la punctele pe care nu le înțelegeți și solicitați o 
explicație scrisă a cererii. 
9. Este atașată depozitul corespunzător (art. 13.4.2 din CSI)? 
10. Președintele CCS: în cazul unei contestații tehnice, solicitați protecția probelor prin sigilarea 
componentelor vehiculului sau alte măsuri considerate necesare și adecvate. 
11. Președintele CCS: Anunțați centrul de calcul să aștepte publicarea clasamentelor sau să anunțe că 
acestea sunt provizorii (articolul 13.8.2 din CSI). 
12. Președintele CCS: anunțați Organizatorul pentru a vă asigura că premiile sunt păstrate până la 
emiterea unei decizii (Art. 13.8.1 din CSI). 
13. Președinte: stabiliți ora și locul audierii cât mai curând posibil după primirea contestației (art. 13.6.1 
din CSI). 
Ora:___________________  Locul:_______________________ 
14. Președintele CCS: citați persoana care contestă, concurentul împotriva căruia a fost depusă 
contestația, martorii săi (dacă există) și orice alt martor independent în scris, asigurându-vă că citația a 
fost primită personal (art. 13.6. 2 și 13.6. .3 din CSI). 
15. Președintele CCS: înainte de începerea ședinței, discutați cu părțile despre admisibilitatea cererii. 
16. Președintele CCS: deliberați cu privire la admisibilitate în privat. În cazul în care se consideră 
inadmisibilă, este obligatorie emiterea unei decizii în scris (la care se poate face apel). Dacă se consideră 
admisibilă, continuați cu audierea. 
17. Președintele CCS: țineți audierea în prezența tuturor comisarilor. [N.B. În cazul în care una dintre 
părți sau un martor nu participă, o decizie trebuie emisă în absența acestora (art. 13.6.4 din CDS)]. 
Audierea trebuie să aibă loc în prezența tuturor părților implicate. Pot fi solicitate verificări tehnice 
suplimentare. 
18. Președintele CCS: Deliberați asupra deciziei în privat, cu toți comisarii prezenți. Este necesar să se 
emită o decizie în scris. 
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19. Decizia CCS trebuie să precizeze toate punctele următoare: 
a. Contestația a fost fie: întemeiată, respinsă sau retrasă. 
b. Pedeapsa impusă dacă contestația este admisă pe deplin. 
c. Dacă partea contestată este exclusă, se schimbă clasamentele? 
d. Contestația este întemeiată? Da, nu sau parțial? 
e. Dispoziții referitoare la garanție (Art. 13.10.1 și 13.10.2 din CSI) 
f. A acționat cu intenție (art. 13.10.3 din CSI)? Da sau nu? 

20. Președintele CCS: 
a. Informează ambele părți despre decizie și sancțiune (dacă există) în scris, cu confirmare și ora 
primirii (important pentru termenele de apel). 
b. Informează ambele părți despre dreptul la apel și despre procedura de apel. 
c. Afișează decizia pe panoul oficial împreună cu momentul publicării (art. 11.9.4 din CSI). 
d. Anunță centrul de calcul și organizatorul cu privire la decizie și publicarea clasamentelor; 
clasamentele vor fi în continuare provizorii până la apel. 
e. Păstrați toate testele / componentele vehiculului etc. și garanția până la sfârșitul termenului 
pentru notificarea intenției de apel. 
f. Dacă nu primiți contestația, vă rugăm să returnați componentele vehiculelor / vehiculelor. 
Returnați garanția (sau o parte din ea) dacă contestația este fondată sau parțial fondată 
(pregătiți confirmarea de primire pentru semnare de către concurent) (Art. 13.10.1 și 13.10.2 
din CSI) 
g. Dacă se depune o notificare de intenție de apel, luați măsurile adecvate pentru a proteja 
dovezile și alte măsuri care ar putea fi necesare. 
g. Semnați clasamentele finale, dacă este necesar cu notă de subsol privind faptul că sunt sub 
rezerva... (Art. 20 din CSI). 

21. Situații speciale: 
a. Decizia nu poate fi luată pe loc sau imediat. 
b. În acest caz, este foarte important să vă asigurați că sunt luate măsurile adecvate pentru a 
proteja dovezile sau că sunt efectuate verificările relevante. 
c. De asemenea, este important ca CCS să ia măsurile adecvate pentru a convoca următoarea 
audiere / să ia măsuri cât mai curând posibil, respectând în același timp drepturile tuturor 
concurenților. 
d. Campionate internaționale FIA, Cupe, Trofee...: Poate avea loc audieri suplimentare, ca 
urmare a unei petiții de revizuire. 


