TRIBUNAL NACIONAL D’APEL·LACIÓ
DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME
EXPEDIENT D’APEL·LACIÓ 1/2007

Barcelona, dimarts 19 de juny de 2007, es reuneix el Tribunal Nacional
d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Automobilisme, format pels següents
membres: Sr. xxxxxxxxxx en qualitat de President, el Sr. Xxxxxxx en
qualitat de vocal i el Sr. xxxxxx en qualitat de Secretari – Instructor.
Amb motiu de conèixer i resoldre el Recurs d’Apel·lació 1/2007 presentat
pel Concursant xxxxxxxx i com a representant del mateix el Sr. xxxxxx amb
llicència de concursant xxx, contra la decisió Nº 2 del Col·legi de Comissaris
Esportius presa el dia 10 d’abril de 2007, un cop verificada la peça que va
ésser degudament precintada el dia de celebració de la prova al Circuit de
Karting del Vendrell els dies 31 de març i 1 d’abril de 2007, d’excloure de la
prova al participant nº xx del Concursant xxxxx el conductor del qual era el
Sr. xxxxx amb llicència xxxx, per una falta prevista a l’art. 15 del
Reglament Específic d’Aleví de la FCA 2007.

Havent estudiat l’expedient en el seu conjunt, i analitzades totes les
manifestacions efectuades per les diferents parts en defensa de les seves
postures, aquest Tribunal acorda establir els següents:

FETS
PRIMER: Que els passats dies 31 de març i 1 d’abril de 2007 es va celebrar
un meeting dels Campionats de Catalunya de Karting al Circuit del Vendrell
on va prendre part el Concursant xxxxxx amb el kart Nº xxx conduït pel
pilot Sr. xxxxx.
SEGON: Durant el desenvolupament de la prova va ser notificat
correctament al concursant de l’equip participant Nº xx mitjançant citació,
que s’havia de sotmetre a una verificació aprovada pel Col·legi de
Comissaris Esportius. Els Comissaris van procedir a precintar la peça que
havia de ser objecte d’anàlisi per ser verificada posteriorment.
TERCER: L’esmentada verificació va tenir lloc al domicili social de la FCA, i
l’informe de verificació va determinar: una manipulació de la culata del
motor del participant nº xx referenciat.

QUART: Iniciat l’expedient per part del Col·legi de Comissaris Esportius de
la prova, ofert el tràmit d’audiència i un cop fetes les al·legacions pertinents
pel concursant i pilot afectats i vist l’informe de verificació, s’acorda per part
del Col·legi de Comissaris Esportius una decisió (Nº 2) per la que s’exclou
de la prova al participant Nº xx (Concursant xxxxx i Kart conduït pel Sr.
xxxx) per quedar acreditat que havien comès una falta prevista a l’Art. 15
del Reglament Específic d’Aleví de la FCA 2007.
CINQUÉ: Notificada aquesta decisió al concursant, aquest va manifestar la
seva intenció d’apel·lar la mencionada decisió, presentant posteriorment un
escrit d’apel·lació acompanyat d’una caució, ajustant-se a les formalitats i
tal com estableix el capítol XIII del CDI.
SISÈ: Com a caràcter previ a la compareixença prevista en els arts. 182
del CEI i 64 del R. de Règim Disciplinari de la FCA, i vist l’escrit d’apel·lació
del concursant recorrent, el Tribunal va acordar com a Diligències
Preliminars, sol·licitar que es procedís a fer un dictamen pericial per part
d’un responsable qualificat de la FCA, a fi de determinar amb exactitud el
grau de la presumpta manipulació del motor del concursant apel·lant amb
expressió de les corresponents mesures i el seu possible desajust amb la
normativa aplicable o si les esmentades manipulacions alteren les
especificacions establertes per la reglamentació com a correctes,
dictaminant finalment la conformitat o no a la reglamentació de la categoria
SETÈ: El dia 29 de maig es va procedir a fer l’estudi pericial sol·licitat. La
conclusió de l’informe pericial sol·licitat va ser: Que la peça objecte de
medició i valoració (culata) està conforme a totes les mesures i toleràncies
expressades en la Fitxa d’Homologació i per tant al Reglament Tècnic
aplicable en aquest cas.
Havent-se substanciat aquest expedient pels tràmits reglamentaris, aquest
Tribunal entén que son aplicables els següents:

FONAMENTS DE DRET
I
La qüestió debatuda té el seu origen en la Decisió Nº 2 presa pel Col·legi de
Comissaris Esportius el dia 10 d’abril de 2007 un cop verificada la peça que
va ésser degudament precintada el dia de celebració al Circuit de Karting
del Vendrell els dies 31 de març i 1 d’abril d’abril de 2007, d’excloure de la
prova al participant nº xx Concursant xxxxx el conductor del qual era el Sr.
xxxx amb llicència xxxxxx, per una falta prevista a l’art. 15 del Reglament
Específic d’Aleví de la FCA 2007.

II
Examinades totes les actuacions i relacionades amb la normativa aplicable,
ha quedat provat, segons Informe Pericial de data 29 de maig de 2007, que
el vehicle està d’acord amb la seva fitxa d’homologació i amb els
reglaments corresponents i que compleix el disposat en l’art. 15 del
Reglament Específic d’Aleví de la FCA 2007.

En la seva virtut i en l’adequat ús de la seva competència i les seves
facultats, aquest Tribunal Nacional d’Apel·lació de la Federació Catalana
d’Automobilisme ha adoptat la següent:
RESOLUCIÓ
ADMETRE L’APEL·LAC IÓ FORMULADA PEL CONCURSANT xxxxxxxxx,
REPRESENTAT PEL SR. xxxxxx, CONTRA LA DECISIÓ Nº 2 PRESA PEL
COL·LEGI DE COMISSARIS ESPORTIUS EL DIA 10 D’ABRIL DE 2007, EN
MOTIU DE LA PROVA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KARTING
CELEBRADA ELS DIES 31 DE MARÇ I 1 D’ABIL DE 2007 AL CIRCUIT DEL
VENDRELL, MITJANÇANT LA QUE ES VA ACORDAR SANCIONAR AL
PARTIC IPANT Nº xx, CONCURSANT xxxxxxx - CONDUCTOR SR. xxxxx, AMB
L’EXCLUSIÓ DE LA PROVA. PER TANT S’ESTIMA L’APEL.LACIÓ PRESENTADA,
ES REVOCA LA MENCIONADA DECISIÓ Nº 2, I ES MANTÉ EL PARTICIPANT
Nº xx EN EL LLOC ASSOLIT, QUE CONSTA EN LA CLASSIFICACIÓ FINAL
PROVISIONAL, HAVENT-SE DE TORNAR LA CAUCIÓ PRESTADA I
DECLARANT-SE LES COSTES D’OFICI.

Barcelona 19 de juny de 2007

President Tribunal d’Apel·lació de la FCA
Les resolucions dictades pels Comitès d’Apel·lació de les Federacions Esportives Catalanes,
en l’àmbit de llur competència revisora en matèria electoral, disciplinària esportiva i
competitiva, es poden recórrer davant el Tribunal Català de l’Esport en el termini de 10 dies
hàbils següents a la notificació de l’acord objecte de recurs (art. 138 del Decret Legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Llei de l’Esport de Catalunya).

