TRIBUNAL D’APEL·LACIÓ
DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME

EXPEDIENT D’APEL·LACIÓ 2/2003

Reunit el Tribunal Nacional d’Apel.lació de
d’Automobilisme, format pels següents membres:

la

Federació

Catalana

D. xxxxxxxxx, que actua en qualitat de President, D. Xxxxxxxxxxx en
qualitat de vocal i D. Xxxxxxxxxxx en la seva qualitat de SecretariInstructor.
A fi de conèixer i resoldre el Recurs d’Apel·lació 2/2003 formulat per D.
Xxxxxxx, en la seva qualitat de responsable de l’escuderia xxxxxxxxxx, en
el que sol.licita la nul.litat de la prova celebrada a xxxxxx del Campionat de
Catalunya de Kàrting 2003, celebrada els passats dies xxxxxxxx per fallida
del principi d’igualtat a la competició.

FONAMENTS DE DRET
Aquest Tribunal Nacional d’Apel.lació de la Federació Catalana
d’Automobilisme procedeix inicialment a examinar el compliment dels
requisits formals establerts en el CEI i en el Reglament General de Kàrting
que són d’obligat compliment per a tots els interessats en garantir el bon
ordre esportiu.
L’incompliment de dits requisits genera una situació injusta en soscavar les
garanties exigibles en tot procediment.

II
En el cas examinat ha quedat provat que s’incompleix el que disposa els
Arts. 182 i 183 del CEI, en el sentit que no s’acredita de cap manera que
s’hagi realitzat cap dels tràmits, ni s’hagi acomplert cap dels terminis
recollits en l’esmentat article.

III
Les condicions formals han de ser respectades per a complir adequadament
el procediment assenyalat per la normativa aplicable i que permet a totes
les parts defensar els seus legítims drets en les degudes condicions i als
Tribunals Esportius les seves competències adequadament.
Aquest incompliment formal obliga a aquest Tribunal a no admetre a tràmit
l’apel.lació formulada, no procedint a entrar en el fons de l’assumpte.
En virtut d’això i en l’adequat ús de les seves competències i facultats,
aquest Tribunal Nacional d’Apel·lació de la Federació Catalana
d’Automobilisme ha adoptat la següent:

RESOLUCIÓ

-

No admetre a tràmit l’apel.lació formulada per D. Xxxxx, en la seva
qualitat de responsable de l’escuderia xxxxx, en el que sol.licita la
nul.litat de la prova celebrada en xxxxxxxx del campionat de
Catalunya de Kàrting 2003, celebrada els passats dies xxxxxx, per
fallida del principi d’igualtat en la competició.

Tribunal Apel·lació FCA
Barcelona xxxxxxxxxxxxxx

