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  Concurent DUMITRESCU MIHAI 

Colegiul Comisarilor Sportivi, după ce au fost informati de catre comisarii de traseu au determinat 

urmatoarele: 

 

Fapte: Copilotul invitat al concurentului cu nr.concurs 53 a parcurs partial traseul de concurs in 

mansa a V-a de recunoastere fara echipament corespunzator  

Data:  Duminica 21.07.2019, mansa a V-a de recunoastere Trofeul SINAIA 

Ofensa:  Art.3.1 din Regulamentul Sportiv CNVCD 2019 

Decizie: Conform prevederilor art.3.1 si Anexa Sanctiuni din Regulamentul Sportiv CNVCD 2019 

coroborat cu art.6 lit.c din Regulamentul particular, comisarii sportivi decid aplicarea unei 

amenzi de 200 EUR, concurentului cu nr.concurs 53. Aceasta amenda este aplicata cu 

suspendarea sentintei si va deveni imediat aplicabila daca concurentul va mai emite alte 

abateri de la prevederile art.3.1 din Regulamentul Sportiv CNVCD 2019, pana la finalul 

sezonului 2019. 

Motiv:  Dupa ce au fost informati de catre comisarii de traseu despre nerespectarea prevederilor 

art.3.1 “copilotul trebuie sa respecte toate normele de securitate in vigoare (combinezon, 

casca, etc)”, membrii CCS i-au audiat pe concurentul nr.53, Mihai Dumitrescu si pe 

instructorul-invitat al acestuia, Adi Iliescu. Acestia au recunoscut faptul ca dupa ce au fost 

opriti cu stegul rosu in mansa a V-a de recunoasteri, la reluarea mansei, au parcurs traseul 

pana la stop fara ca invitatul sa aiba echipamentul corespunzator, ei precizand ca traseul nu a 

fost parcurs in regim de cursa, aspect confirmat si de catre comisarii de traseu. 

 Comisarii sportivi considera ca, desi concurentul nu s-a deplasat in regim de cursa, masurile 

de securitate trebuiau respectate pe toata durata competitiei si prin urmare considera aceasta 

pedeapsa ca fiind adecvata. 

 

Dreptul de a face apel la această Decizie este prevăzut Art. 28 litera n) din Regulamentul particular. 

 

 

Laurentiu OROS  Florin CALANGEA  Alin Cristinel DUTA 

Presedinte CCS           Membru CCS             Membru CCS 

 

 

Ref. Decizia 1 CCS Trofeul SINAIA, 

 

Primit de concurentul/reprezentantul concurentului: 

 

Numele: DUMITRESCU MIHAI 

Poziția în echipă: concurent 

Semnatura: …………………………… 

 

Data: 21.07.2019  Ora: …………………….. 

Publicată pe panoul de afișaj la ora: 12:30 

 


