
 

Rezervat pentru uzul directorilor de concurs și a comisarilor sportivi 
Fără putere de regulament 

Q & A Comisari Sportivi și Directori de Concurs Raliuri 
Începând cu 2022 Comisia Centrală de Arbitri F.R.A.S. și-a propus alinierea practicilor și 

procedurilor la cele practicate în acest moment de F.I.A. Materialele prezentate la cursurile organizate în 

februarie – martie 2022 au urmat această linie, dar până la finalizarea unui nou manual de arbitraj, care 

va conține și noile proceduri, dorim să venim în întâmpinarea celor care urmează să îndeplinească funcții 

de comisari sportivi sau directori de concurs prin acest material, prezentat sub forma de întrebări și 

răspunsuri.  Cea mai mare parte a conținutului este preluată din seminariile și cursurile organizate de 

F.I.A în ultimii ani.  

Capitolul 1 – Atribuțiile Directorului de Concurs – relația cu Comisarii Sportivi 
Q: De când încep atribuțiile Directorului de Concurs? 

A: Conform Art.1.1.4 din Regulamentul RRSR / CNRB, Directorul de Concurs este responsabil pentru 

aplicarea prezentului regulament și al Regulamentului Particular al raliului înainte și în timpul 

desfășurării raliului. 

 

Q: Ce trebuie să facă directorul în cazul în care constată o posibilă încălcare a regulamentelor? 

A: Directorul trebuie să aplice regulamentele, nu are opțiunea să analizeze. În consecință, el trebuie să 

investigheze orice caz de presupusă încălcare a reglementărilor. 

Directorul trebuie să aplice sancțiuni pentru încălcări ale regulamentului ca parte a obligației sale de a 

aplica RRSR și Regulamentele Particulare. Încălcarea și sancțiunea aplicabilă trebuie specificate în mod 

clar în regulamente. În anumite cazuri, se recomandă  o audiere a concurentului înainte de a aplica 

penalitatea (și/sau, de asemenea, înainte de a transmite un raport către Comisarii Sportivi).  

Comisarii trebuie să fie întotdeauna informați cu privire la orice penalizare aplicată de CoC. 

• Nu va aplica penalități, chiar dacă sunt specificate în mod clar în Regulament, dacă se face 

referire la Comisarii Sportivi. 

• Directorul nu ia „Decizii”, de fapt el aplică regulamentele. Aceste aplicări ale regulamentului  

trebuie publicate ca „Notificări”  

• Directorul trebuie, de asemenea, să raporteze toate neregulile și toate încălcările 

regulamentelor, precum și toate cazurile neprevăzute în regulamente. 

• Nu este de competența Directorului să analizeze dacă există o presupusă încălcare a 

reglementărilor. El trebuie să aplice regulamentul și să raporteze comisarilor. 

• Singurul caz în care are o anumită libertate de a lua în considerare este conform RRSR art. 52 

(timpul considerat corect). 

 

Q: Cine trebuie să ia decizia în cazul solicitării acordării unui nou timp de către un concurent? 

A: Comisarii Sportivi (până în 2020 au existat asemenea decizii luate de Director, dar acum toate se iau 

de către CCS) 

 

Q: Care sunt acele capitole clare în care este directorul cel care va aplica penalizarea? 

A: Doar cele prevăzute în regulament: 

• 5 minute pentru schimbare motor după VTI 

• Penalizări pentru viteză excesivă 

• Notificările pentru depășirea întârzierii maxime admise (recunoașteri, etapă, parc de service) 
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Q: Cine va lua decizia în cazul deplasării fără a avea 4 roți în rotație liberă? 

A: Conform exemplelor din seminariile FIA directorul, dar în practică decizia a fost luată de CCS. 

 

Q: Cine va lua decizia în cazul solicitărilor de recalculare a timpilor pe probe? 

A: Comisarii Sportivi. În timpul cursurilor din iarnă am utilizat exemple din urmă cu 2 ani, când decizia 

era luată de Director, dar interpretarea FIA s-a schimbat, în 2022 au fost mai multe exemple de timpi 

recalculați de Comisarii Sportivi. 

 

Q: Cum trebuie interpretat Art 34.4 Penalizările prezentate în Art. 34.2 și 34.3 nu împiedică Comisarii 

Sportivi de la aplicarea și altor penalizări dacă consider că este necesar.? (viteză excesivă) 

A: În cazul unor încălcări flagrante / repetate Directorul va informa comisarii care pot lua măsuri mai 

dure – Ex: Croația 2022 -  Notificarea 1 CoC (1900 EUR pentru viteză) a dus la Decizia 6 CCS cu 1 minut 

penalizare + 2 zile de muncă în interes public. 

 

Q: Cât de des trebuie să interacționeze Directorului cu Comisarii Sportivi? 

A: Conform CSI art. 11.3.6 - Directorul de Concurs va rămâne în contact strâns cu comisarii pe tot 

parcursul Evenimentului pentru a asigura buna desfășurare a acestuia. 

 

Q: Cum trebuie să raporteze Directorul către CCS posibilele încălcări ale regulamentelor. Scris sau 

verbal? 

A: Conform FIA, scris: CoC trebuie să pregătească rapoarte către Comisari Sportivi: 

• Rapoarte despre desfășurarea tuturor părților evenimentului și despre orice incidente apărute 

sau deciziile luate în timpul evenimentului 

• Rapoarte conform prevederilor Codului, în special cele cu privire la sau practici incorecte, 

automobile neeligibile, concurenți, piloți și comportamentul necorespunzător al unui concurent 

și/sau pilot 

• Rapoarte conform prevederilor din Regulamentul RRSR, în principal orice încălcare a 

regulamentelor care nu este sancționată ca parte a atribuțiilor Directorului sau orice 

neregularitate care nu este prinsă în regulamente. 

Comentariu: Chiar dacă aceste rapoarte implică un plus de birocrație pentru CoC, experiența a dovedit 

necesitatea lor. Pentru competițiile internaționale existența rapoartelor scrise este obligatorie, pentru 

competițiile interne este, momentan, doar opțională. Totuși, chiar în lipsa unui raport formal, numerotat 

și datat, Directorii trebuie să transmită în scris (pe WhatsApp de exemplu) către CCS problemele apărute 

pentru a fi siguri că aceștia cunosc problemele din timpul competiției. 

 

Q: Ce trebuie să conțină rapoartele directorului (sau ale comisarilor tehnici) referitoare la o posibilă 

încălcare a regulamentului. 

A: 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.  

Orice raport privind o încălcare evidentă a reglementărilor ar trebui să includă cât mai multe dovezi 

posibil cu privire la motivul pentru care este considerată o încălcare. 
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Q: Ce buletine trebuie să emită Comisarii Sportivi și ce buletine trebuie să emită Directorii? 

A: Conform procedurilor FIA în vigoare C.C.S. trebuie să emită buletine pentru modificarea, clarificarea 

sau completarea Regulamentelor Particulare (CSI 11.9.3.b și RRSR 2.2), cu excepția celor referitoare la 

• programarea la verificările tehnice inițiale (RRSR 30.1 si 31.2), 

• punctele de schimb a camerelor on bord (RRSR 42.8), 

• itinerar si program de recunoașteri (RRSR Ap. II-2) care poate fi publicat într-un buletin emis de 

Directorul Sportiv. 

 

Capitolul 2 – Activitatea Comisarilor Sportivi 
 

Q: De când își intră în atribuții Comisarii Sportivi? 

A: Contrar unei idei des întâlnite, Comisarii Sportivi trebuie să fie de serviciu încă de la începutul 

verificărilor tehnice, și nu de la prima lor ședință (care nu mai este menționată în Regulamentul 

Particular). Într-adevăr, Comisarii Sportivi pot fi nevoiți să ia o decizie sau să valideze un buletin la 

începutul evenimentului. 

În WRC și ERC, în principal, Comisarii își desfășoară activitatea sub forma unei „întâlniri continue”, 

procesele-verbale realizate sub forma unui jurnal de raliu adunând toate evenimentele de la începutul 

verificărilor și până la publicarea clasamentelor finale. Această metodă permite cea mai mare 

reactivitate, întrucât Comisarii sunt întotdeauna gata să ia o decizie. 

Metoda „tradițională”, bazată pe organizarea de întâlniri formale, rămâne perfect valabilă. Cu toate 

acestea, cel puțin unul dintre Comisarii Sportivi, de preferință Președintele, trebuie să rămână la Rally 

HQ din momentul în care colegiul este activ. Ceilalți doi Comisari trebuie să poată fi prezenți într-un timp 

rezonabil, deoarece Colegiul trebuie să funcționeze în ansamblu (de exemplu pentru audieri). 

 

Q: Atunci, mai există ședințe C.C.S? Sau, dacă sunt într-o continuă întâlnire trebuie făcut un proces 

verbal non-stop? 

A: Ar trebui să aibă loc două ședințe oficiale în prima și, respectiv, ultima zi a evenimentului. Ședințe 

suplimentare „informale” ar trebui să aibă loc înainte de afișarea listei de start a calificărilor (dacă este 

cazul) și la sfârșitul fiecărei zile, numai în prezența Comisarilor Sportivi, a Secretarului CCS și a 

Directorului de Concurs, în principal pentru a examina și aprobă lista de start pentru ziua următoare. 

Aceste ședințe ar trebui să aibă loc atunci când Directorul Concurs este pregătit să trimită lista de start, 

pe baza clasamentelor după ultima probă care nu a fost o super specială. Directorul de Concurs va 

trimite, de asemenea, raportul său zilnic, dacă este gata (în caz contrar, acesta ar trebui să fie prezentat 

CCS cât mai curând posibil în ziua următoare). Nu trebuie întocmite procese verbale pentru aceste 

întâlniri informale. 

 

Q: Cine va participa la ședințele C.C.S. 

A: Prezența comună pentru ambele ședințe este 

Prezenta obligatorie: 

- Președintele CCS 

- Membrii CCS 

- Directorul de Concurs 

- Delegat Tehnic sau Șeful Verificărilor Tehnice 

- Secretarul CCS 
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Prezența la opțiunea lor: 

- Observatorul FRAS 

- Delegat Sportiv FRAS 

- Delegat Securitate FRAS 

 

În plus, la prima ședință mai pot participa: 

La latitudinea Organizatorilor, dar nu strict necesar: 

- Președintele Comitetului de Organizare 

Prezența suplimentară, cum ar fi autoritățile locale, ar trebui să fie aprobată de către președintele C.C.S. 

În acest caz, întâlnirea va începe cu o parte de introducere și prezentare. Oaspeții trebuie apoi să 

părăsească camera, pentru ca întâlnirea să poată fi desfășurată în mod confidențial. 

•  Eventuali reprezentanți FRAS (președinți de comisii, responsabili administrativi) sau Comisari Sportivi 

Stagiari  la invitația președintelui C.C.S. 

 

Q: Care sunt regulile / regulamentele care stabilesc activitatea Comisarilor Sportivi? 

A: Art 11.3, 11.8 și 11.9 din C.S.I (Vezi anexa 1) 

 

Q: Ce sunt și ce au de făcut Comisarii Sportivi 

A: Conform C.S.I. Comisarii Sportivi sunt responsabili pentru respectarea regulamentelor aplicabile unei 

competiții. Comisarii Sportivi dețin autoritatea supremă asupra competiției, precum și autoritatea de a 

aplica prevederile Codului, a Regulamentelor Naționale și Particulare și a Programului Oficial. Ei pot  

soluționa orice problemă care poate apare în timpul evenimentului, sub rezerva dreptului la apel 

prevăzut în Cod. 

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. 

Capitolul 3 – Deciziile CCS 
Q: Comisarii Sportivi trebuie / pot să povestească cum au ajuns la o anumită decizie? 

A: OBLIGAȚIA CONFIDENȚIALITĂȚII 

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. 
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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. 

 

Q: Pot Comisarii Sportivi să ia o decizie referitoare la evenimente care s-au petrecut înainte de 

începerea competiției (de ex. recunoașteri sau teste interzise) 

A: Art 11.9.2.b CSI: Ei se pot pronunța, de asemenea, cu privire la orice presupusă încălcare a 

reglementărilor aplicabile care a avut loc în afara cadrului oricărui Eveniment, cu condiția ca 

Evenimentul pentru care sunt desemnați să urmeze imediat după descoperirea acestei presupuse 

încălcări. 

 

Q: Ce trebuie făcut ca decizie să fie conformă Codului Sportiv Internațional? 

A: Decizia trebuie să fie: 

• înmânată personal concurentului cu confirmare de primire (comisarii sportivi trebuie să poată 

dovedi că această notificare a avut într-adevăr loc, cu perspectiva unei căi de atac) și 

• afișată pe panoul de afișaj oficial (digital), permițând astfel concurenților să formuleze intenția 

de a face contestație în termenul aplicabil. 

 

Q: Care este termenul limită pentru o contestație? 

A: Potrivit art. 13.3 din Cod mai multe termene sunt definite. Cel mai important și de bază este: Nu mai 

târziu de peste treizeci de minute de la publicarea Clasamentelor Provizorii. Dar există și excepții (CSI 

Art. 13.3.5 – 7): 

• În cazul în care comisarii sportivi consideră că respectarea termenului de treizeci de minute ar fi 

fost imposibilă, 

• În cazul problemelor tehnice legate panoul de afișaj [digital] (articolul 11.9.4 din Cod) 

• Cu excepția cazului în care se specifică altfel în Regulamentul Cadru sau în Regulamentul 

Particular. 

În consecință, Comisarii Sportivi trebuie ca, înainte de a respinge un protest din motivul că au depășit 

termenul limită, să ia în considerare dacă era fezabil ca protestatarul să-și depună protestul în termenul 

limită. 

 

Q: Poate un Comisar care observă el însuși o încălcare aparentă a regulamentelor și raportează acest 

lucru colegiului participa la decizie? 

A: Comisarii Sportivi nu sunt poliția într-un eveniment, ei sunt judecători. Conform principiului că nimeni 

nu poate fi atât judecător, cât și martor în aceeași cauză, un Comisar Sportiv este exclus din îndeplinirea 

atribuțiilor sale de a se pronunța asupra unei chestiuni dacă este martor în cauză. 

În cazul unor încălcări ale regulamentului, Directorul de Concurs va raporta Comisarilor Sportivi, deși 

aceștia îi pot cere și ei cere Directorului un raport despre eventualele încălcări pe care le-ar fi putut 

identifica. 

 

Q: Este necesar un raport scris al unui oficial pentru ca un caz să fie investigat de Comisarii? 

A: Nu există nicio referință în Cod sau în Regulamentul Sportiv conform căreia Comisarii pot acționa doar 

în urma rapoartelor oficialilor. Există anumite cazuri specificate în Cod în care Comisarii Sportivi trebuie 

să ia o decizie pe baza raportului unui oficial.  
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Cu toate acestea, ei pot investiga orice caz pe care îl consideră adecvat. 

 

Q: Pot Comisarilor Sportivi să ia decizii pe baza reglementărilor care pot urma? 

A: Orice decizie a Comisarilor Sportivi și penalizarea/penalitățile aplicate în urma unei încălcări a 

regulamentelor (Cod, Regulamente Sportive, Regulamente Particulare și orice alte prevederi aplicabile) 

trebuie să se bazeze întotdeauna pe reglementările aplicabile la momentul în care au fost comise 

încălcările. 

O modificare de regulament decisă de FIA în timpul unui sezon dat nu poate avea, în principiu, efect 

retroactiv. De aceea, comisarii nu pot aplica nicio reglementare adoptată ulterior săvârșirii faptelor în 

cauză. 

 

Q: Este necesar să se cunoască originea unui videoclip/fotografie pentru a fi considerat o probă și 

pentru a începe o investigație? 

A: Codul nu specifică de unde trebuie să provină probele. O definiție a probelor este: date prezentate 

Comisarilor Sportivi ca dovadă a faptelor în problema investigată și care pot include mărturia martorilor, 

înregistrări, documente, videoclipuri, obiecte și similare. 

Dovezile sunt o informație disponibilă care indică dacă o părere sau o propoziție este adevărată sau 

validă. 

Cu toate acestea, videoclipurile sau fotografiile pot să nu fie o dovadă satisfăcătoare, deoarece este 

posibil să fi fost manipulate. Cu toate acestea, dacă orice astfel de dovezi sunt aduse la cunoștința 

oficialilor, trebuie să fie luată decizia de a efectua investigații suplimentare pentru a menține 

competența Comisarilor Sportivi ca autoritate de adjudecare. 

În cazul în care Comisarii concluzionează că oficialii, în special Directorul de Concurs, par să nu 

întreprindă nicio măsură sau să înceapă o investigație sau să facă un raport către CCS, în ciuda faptului 

că dețin dovezi cu privire la o presupusă încălcare, Comisarii Sportivi trebuie să inițieze o investigație 

profundă. 

 

Q: Ce criterii sunt necesare pentru a revizui o decizie în conformitate cu articolul 14 CSI? 

A: 

(1) element nou semnificativ și relevant Dacă un element (videoclipuri, fotografii etc.) se află deja în 

posesia Comisarilor Sportivi în momentul în care aceștia au luat decizia inițială nu poate fi nou. 

(2) indisponibil părților în cauză Orice element, dacă este considerat nou, trebuie, de asemenea, să fi 

fost indisponibil părților în cauză la momentul deciziei inițiale. 

(3) Comisarii au dat o decizie. Comisarii trebuie să fi dat o hotărâre sub forma unei „Decizii” 

corespunzătoare (cu toate aspectele formale implicate, de exemplu: Decizie scrisă, transmisă și 

publicată etc.) 

(4) O cerere de revizuire poate fi depusă în termen de paisprezece zile calendaristice de la încheierea 

Concursului în cauză („Sfârșitul Competiției” așa cum este definit în ISC Art. 2.1.7.b și este de fapt 

publicarea Clasamentelor Finale) 

(5) Decizia Comisarilor Sportivi de a-și reexamina decizia 

Dacă nici măcar unul dintre aceste criterii nu este îndeplinit, articolul 14 nu poate fi aplicat. 

 

Q: Când trebuie făcută o audiere, pentru ca o decizie să fie corect luată? 
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A: 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. 

Q: În concluzie, trebuie făcute audieri pentru fiecare caz în parte? 

A: Nu. Dacă încălcarea este foarte clară, ar putea fi mai rezonabil să se gestioneze cazul prin procedură 

scrisă. Practica FIA în acest moment, așa cum reiese din deciziile din WRC/ERC este ca, în cazul unor 

situații foarte clare concurenții să fie întrebați dacă doresc să-și susțină cazul în cadrul unei audieri sau 

nu. 

Extras din decizia 5 WRC Croația (stingător nefuncțional) 

“Concurentul a fost informat în consecință de către Comisarii Sportivi și i s-a oferit posibilitatea, dacă 

dorește, să prezinte orice alte declarații decât aceea că a uitat să activeze sistemul de stingere. 

Concurentul a informat că nu mai face alte declarații” 

 

Q: Dar după o contestație, trebuie făcute audieri? 

A: Da. 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). 
 

Q: Cum se fac audierile? 

A: 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. 

 

Q: Dacă o audiere se face în urma raportului unui oficial, acesta trebuie arătat concurentului în cauză? 

A: deși comisarii sportivi nu au obligația de a pune raportul respectiv la dispoziția concurentului în 

momentul audierii, este recomandat / preferabil să facă acest lucru. 

 

Q: Dacă un concurent a anunțat că va face apel împotriva unei decizii CCS, dar aceștia au decis că  

decizia este imediat aplicabilă conform Art 12.3.3.b din CSI (securitate, alcool, comportament 

fraudulos...) se va mai judeca apelul? 

A: Da, decizia se aplică imediat dar acțiunile respective nu sunt dintre cele împotriva cărora nu se poate 

face apel. Clasamentele vor apărea cu “sub rezerva” și apelul își va urma cursul 

 

Q: Ce înseamnă descalificare și excludere, în sens FIA. 

A: Descalificare: Descalificare înseamnă că o persoană sau persoane nu pot continua să participe la o 

Competiție. Descalificarea poate fi pentru o parte a unei Competiții (de exemplu, selecție, finală, 

antrenamente libere, sesiuni de antrenamente de calificare, cursă etc.), întreaga Competiție sau mai 

multe Competiții din cadrul aceluiași Eveniment, la discreția comisarilor sportivi, și poate fi pronunțată 

în timpul sau după Competiție, sau o parte a Competiției, așa cum este stabilit de către comisarii 

sportivi. Rezultatele sau timpii relevanți ale persoanei descalificate sunt anulate. 
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Excludere: Se consideră că o persoană sau un organism este exclus atunci când i s-a interzis definitiv să 

participe la orice Competiție. Va anula orice Înscriere anterioară făcută de persoana exclusă și va atrage 

renunțarea la taxele de înscriere. 

Cu excepția cazurilor prevăzute în Regulile Judiciare și Disciplinare ale FIA, o sentință de Excludere poate 

fi pronunțată numai de ASN și va fi rezervată pentru infracțiuni de gravitate excepțională. 

O sentință de excludere va fi întotdeauna de natură internațională. Se notifică tuturor ASN-urilor și se 

înregistrează de către acestea în condițiile suspendării internaționale. 

Comentariu: trebuie folosit, de acum înainte, termenul de descalificare și nu cel de excludere. Este 

acceptabilă și varianta “Excluderea din clasamente” acolo unde acesta este termenul utilizat în 

regulament. 

 

 

 

 

  



 

Rezervat pentru uzul directorilor de concurs și a comisarilor sportivi 
Fără putere de regulament 

Anexa 1 – Extrase din CSI referitoare la Comisarii Sportivi 

ARTICOLUL 11.3 ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A OFICIALILOR  

11.3.1 La Competițiile Internaționale trebuie să funcționeze  colegiu din cel puțin trei Comisari Sportivi și 

un Director de Concurs, iar în cazul Competițiilor decise în totalitate sau parțial de timpii obținuți, unul 

sau mai mulți cronometrori.  

11.3.2 Comisarii Sportivi funcționează ca un organism aflat sub autoritatea unui președinte desemnat în 

Regulamentul Particular sau în alt regulament care se aplică.  

11.3.3 Președintele CCS este, în mod special, responsabil pentru planificarea ședințelor, asigurându-se 

că toate cerințele sunt respectate. Tot el este de asemenea responsabil pentru stabilirea ordinei de zi.  

11.3.4 În caz de egalitate la vot, votul președintelui este decisiv.  

11.3.5 Cu excepția cazului în care se prevede altfel, comisarii sportivi sunt la datorie pe durata 

competiției, așa cum este aceasta definiți în Cod. 

ARTICOLUL 11.8 ÎNDATORIRILE COMISARILOR SPORTIVI  

11.8.1 Comisarii sportivi nu trebuie să fie în niciun fel responsabili pentru organizarea competiției și nu 

pot avea atribuții de conducere conectate de aceasta.  

11.8.2 Rezultă, prin urmare, că în vederea îndeplinirii funcțiunilor lor, aceștia nu vor fi responsabili decât 

în fața autorității sportive naționale și a FIA, sub a căror regulamente acționează.  

11.8.3 În mod excepțional și doar în cazul competițiilor promovate direct de autoritatea sportivă 

națională, comisarii sportivi ai unui asemenea eveniment pot combina îndatoririle lor cu acelea de 

organizare.  

11.8.4 Cu excepția Competițiilor din Campionatelor FIA, comisarii sportivi trebuie să semneze și să 

trimită către autoritatea sportivă națională un raport de închidere, cât de repede posibil după 

terminarea competiției. Acesta raport va include rezultatele competiției alături de informații privind 

toate contestațiilor formulate și descalificările pronunțate împreună cu opiniile lor cu privire la deciziile 

de suspendare sau descalificare care pot fi luate.  

11.8.5 În cazul unui eveniment care cuprinde mai multe competiții, pot fi comisarii sportivi diferiți 

pentru fiecare competiție.  

11.8.6 În cazul unui conflict între deciziile emise de CCS-urile diferite nominalizate pentru același 

eveniment, va prevala următoarea ierarhie:  

1) Competițiile din Campionatele FIA;  

2) Competițiile din în cupele, trofeele, challenge-urile sau seriile FIA;  

3) Competițiile din în seriile internaționale; 

4) Competițiile din Campionatele Naționale;  

5) Competițiile din în cupele, trofeele, challenge-urile sau seriile naționale;  

 

ARTICOLUL 11.9 ATRIBUȚIILE COMISARILOR SPORTIVI 

11.9.1 Comisarii Sportivi dețin autoritatea supremă pentru aplicarea Codului, a regulamentelor FIA dacă 

este cazul, a regulilor naționale, a Regulamentelor Particulare și a Programelor oficiale în cadrul 

Evenimentului pentru care sunt nominalizați, sub rezerva aplicării prevederile articolelor 11.9.3.w și 

14.1. 

11.9.2a Ei pot soluționa orice problemă care poate apare în timpul desfășurării competiției, sub rezerva 

dreptului la apel prevăzut în Cod.  
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11.9.2.b Ei se pot pronunța, de asemenea, cu privire la orice presupusă încălcare a reglementărilor 

aplicabile care a avut loc în afara cadrului oricărui Eveniment, cu condiția ca Evenimentul pentru care 

sunt desemnați să urmeze imediat după descoperirea acestei presupuse încălcări. 

11.9.3 În cadrul funcției lor, ei trebuie 

11.9.3.a Să decidă ce penalizare să aplice în cazul încălcării regulamentelor.  

11.9.3.b Pot aduce modificări în Regulamentul Particular.  

11.9.2.c Pot modifica compoziția sau numărul manșelor.  

11.9.3.d Pot autoriza un nou start, în caz de egalitate.  

11.9.3.e Pot accepta sau refuza penalizările propuse de judecătorii de fapte, înțelegându-se prin aceasta 

că deciziile judecătorilor de fapte pot fi abrogate de Comisarii Sportivi.  

11.9.3.f Pot aplica penalizări.  

11.9.3.g Pot decide să suspende orice penalizare în concordanță cu Art 12.3.3 

11.9.3.h Pot ordona retragerea sau expulzarea unei persoane din toate Spațiile Rezervate ale Probei 

și/sau refuzarea sau interzicerea accesului unei persoane în acestea 

11.9.3.i Pot pronunța Descalificări.  

11.9.3.j Pot modifica clasamentele.  

11.9.3.k Pot împiedica participarea în competiție a oricărui Pilot sau Automobil pe care îl consideră că 

fiind un pericol sau care le este raportat de către Directorul de Concurs ca fiind un pericol.  

11.9.3.l Pot exclude dintr-o anumită competiție sau pe perioada unui eveniment orice Concurent sau 

Pilot pe care îl consideră, sau care le este semnalat de către Directorul Sportiv sau de către Comitetul de 

organizare ca fiind ineligibil să ia parte, sau care este considerat a fiind vinovat de comportament 

nepotrivit sau practici frauduloase.  

11.9.3.m Pot dispune evacuarea din zonele rezervate a oricărui concurent sau pilot care refuză să se 

supună ordinelor oficialilor.  

11.9.3.n Pot amâna o competiție în cazuri de Forță Majoră sau pentru probleme grave de securitate.  

11.9.3.o Pot modifica Programul Oficial la solicitarea organizatorului sau a Directorului de concurs, 

pentru creșterea securității.  

11.9.3.p Cu excepția Președintelui CCS, pot oficia de la distanță în cadrul campionatului mondial FIA în 

cazul în care sunt forțați să facă aceasta din motive de Forță Majoră 

11.9.3.q În cazul absenței unuia sau a mai multor comisari sportivi pot numi unul, sau dacă este cazul, 

mai mulți înlocuitori, mai ales în cazul în care prezența celor trei comisari sportivi este indispensabilă. În 

circumstanțe excepționale, înlocuitorii pot oficia de la distanță dar, în cadrul cupelor, challenge-urilor, 

trofeelor sau seriilor FIA cel puțin unul dintre comisarii internaționali desemnați de FIA trebuie să fie 

prezent în persoană 

11.9.3.r Pot lua decizia de a opri temporar sau permanent, o parte sau toți concurenții.  

11.9.3.s Vor declara clasamentele și rezultatele ca fiind finale.  

11.9.3.t Pot dispune efectuarea de verificări tehnice.  

11.9.3.u Pot, la cererea FIA (sau a ASN) sau din proprie inițiativă, să solicite efectuarea testării 

alcoolemiei, să definească numărul de piloți și oficiali care urmează să fie testați și să selecteze piloții și 

oficialii care urmează să fie supuși unei astfel de teste de alcool, în conformitate cu reglementările 

aplicabile. 

11.9.3.v Pentru acele campionate, cupe, trofee, challenge-uri și serii în care oficiază un Director de 

Probă, pot fi sesizați de către acesta pentru a impune sancțiunile menționate mai sus.  
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11.9.3.w În cazul în care o decizie trebuie luată după eveniment, indiferent de motiv, comisarii sportivi 

pot delega autoritatea lor către colegiul de comisari sportivi care urmează a fi delegați la următoarea 

competiție din același campionat, cupă, trofeu, challenge sau serie sau alternativ către un colegiu de 

comisari sportivi constituit special pentru acest scop și care va fi numit de autoritatea responsabilă 

pentru numirea colegiului inițial. Atunci când din CCS face parte un Comisar Sportiv Național, autoritatea 

sportivă care l-a nominalizat poate oferi un comisar sportiv pentru următorul eveniment, sau poate 

delega autoritatea către Comisarul Sportiv Național al următorului colegiu. 

11.9.3.x Comisarii Sportivi pot utiliza orice mijloace video sau sisteme electronice pentru a-i ajuta în 

luarea deciziei. 

11.9.4 Toate clasamentele și rezultatele, precum și toate deciziile emise de oficiali, vor fi afișate pe 

panoul oficial de afișaj împreună cu ora publicării sau pe panoul de afișaj digital (dacă există). Dacă este 

afișat atât pe panoul oficial, cât și pe cel digital, momentul publicării pe panoul oficial va avea prioritate. 

11.9.5 După notificarea părților cu privire la decizia comisarilor, comisarii care iau o astfel de decizie, din 

proprie inițiativă sau la cererea uneia dintre părți, pot corecta orice eroare materială cuprinsă în motive 

și/sau în motivarea deciziei, fără însă a-i altera sau modifica sensul. Totuși, termenul de notificare a 

intenției de contestație începe de la data notificării deciziei inițiale și nu a celei corectate în conformitate 

cu această dispoziție. 

 


