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

EXPEDIENT D’APEL·LACIÓ 5/2003

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 5/2003 formulat per D.
Xxxxxxx, en la seva qualitat de responsable de l’escuderia xxxxxxxxxx, en
el que sol.licita la revocació de l’exclusió presa pels comissaris esportius a la
prova celebrada a xxxxx, els passats dies xxxxxx, per irregularitats
tècniques.

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 al Reglament General del Volant Racc
(Desafio Peugeot Catalunya 2003) i les seves prescripcions tècniques, que
són d’obligat compliment per a tots els participants en garantir el bon ordre
esportiu.

I
El recorrent manifesta en el seu escrit, en primer lloc dubtes relatius a l’acta
que els comissaris tècnics li van realitzar per efectuar la verificació itinerant,
al.legant que aquest informe no justifica el lloc, hora i control efectuat.
Una simple lectura de l’acta en qüestió aportada a l’apel.lació acredita que
la verificació itinerant va tenir lloc al parc de reagrupament, a les 18:25
hores i tenia per objecte la comprovació dels filtres d’aire dels participants
al Volant Racc.

Aquests fets, units a la circumstància de que la signatura del concursant
justifica la seva recepció i l’actuació dels Comissaris Esportius de la prova,
quedant suficientment provat en quina prova van succeïr els fets, cal
desvirtuar i rebutjar de manera expressa el primer dels al.legats del
recorrent, ja que ni les actes són nul.les ni per conseqüència els fets que
després es puguin derivar d’elles.

II
El segon dels arguments manifestats pel recorrent, en el sentit que el Sr.
Xxxx no figura inscrit a la prova ni com a concursant ni com a conductor, és
absolutament incogruent com les pròpies al.legacions del mateix en el
recurs presentat, en el que s’identifica com a representant legalment
acreditat del concursant xxxxx amb llicència xxxx, pel vehicle nº 51 conduït
per xxxxx, pel qual no pot ser tinguda en compte en cap manera la seva
al.legació de que no procedia la citada sanció i exclusió.
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

-

Desestimar el recurs d’apel.lació formulat per D. Xxxx, en la seva
qualitat de representant de l’escuderia xxxxx amb llicència xxxx del
vehicle 51 conduït pel Sr. Xxxx, amb llicència xxxx i confirmar la
decisió del Col.legi de Comissaris Esportius d’excloure del xxxxxxxx a
l’esmentat vehicle, amb la pèrdua dels drets i caucions i l’expressa
imposició de les costes d’aquest recurs.

Tribunal Apel·lació FCA
Barcelona xxxxxxxxxxxxxx

