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

EXPEDIENT D’APEL·LACIÓ 4/2007

Barcelona, 27 de desembre de 2007, es reuneix el Tribunal d’Apel·lació de la Federació Catalana
d’Automobilisme, format pels següents membres: Sr. xxxxxxxx, que actua en qualitat de President, el
Sr. xxxxxxx en qualitat de vocal i el Sr. xxxxxxx en qualitat de Secretari – Instructor.

Amb motiu de conèixer i resoldre el Recurs d’Apel·lació 4/2007 interposat pel Sr. xxxxx representant
del Concursant xxxxx amb número de llicència xxxx, contra la decisió Nº 9 presa pel Col·legi de
Comissaris Esportius del meeting dels Campionats, Copes i Challenges de Catalunya de Karting
celebrat els dies 8 i 9 de setembre de 2007 al Circuit de Karting de Mora d’Ebre, mitjaçant la qual es
va sancionar amb la exclusió del meeting al Concursant / Participant nº xx de la categoria Cadet, xxxx
/ Sr. xxxxx amb nº de llicència xxxxx, per una infracció de l’art. 22.2.3 del Reglament Esportiu dels
Campionats, Copes i Challenges de Catalunya de Karting 2007, com a conseqüència d’una irregularitat
tècnica detectada en les verificacions finals per part dels Comissaris Tècnics en el motor del kart del
mencionat participant, segons va quedar acreditat per informe dels propis Comissaris Tècnics.
Ha comparegut davant d’aquest Tribunal el Sr. xxxxxxx, representant del Concursant apel·lant, el qual
ha efectuat les al·legacions i ha aportat la documentació que ha cregut oportuna en defensa de la
seva postura. Han excusat per escrit la seva no compareixença diversos oficials de la prova, i el Sr.
xxxxx
-Delegat Tècnic de la FCA- segons consta en l’expedient.

Havent estudiat l’expedient en el seu conjunt, i analitzades les manifestacions efectuades per les
parts, aquest Tribunal estableix els següents:

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER: Els dies 8 i 9 de setembre de 2007 es va celebrar un meeting dels Campionats, Copes i
Challenges de Catalunya de Kàrting al Circuit de Mora d’Ebre on va participar, entre d’altres, el
Concursant xxxxxxx amb el participant kart Nº xxx de la categoria cadet, conduït pel pilot Sr.
xxxxxxxx.
SEGON: A l’acabament de la Carrera 2 de la mencionada prova, el participant Nº xxx va ser objecte
d’una verificació tècnica d’ofici (ordenada pels Comissaris Esportius), al final de la qual es va emetre el
corresponen informe de les verificacions realitzades per part dels Comissaris Tècnics.
TERCER: Vist l’informe de verificacions, el Col·legi de Comissaris Esportius va iniciar un expedient
sancionador contra el Concursant i Participant del kart Nº xxx. Es va oferir tràmit d’audiència a
l’interessat, en el qual va realitzar les al·legacions que va creure oportunes. Un cop analitzades les
al·legacions de l’interessat i vist l’informe de verificacions, en el que s’indicava que el motor del kart
no era conforme a la reglamentació tècnica aplicable, el Col·legi de Comissaris Esportius va prendre la
decisió de sancionar al Concursant i Participant Nº xxx amb l’exclusió del meeting, per quedar
acreditat que havien comès una infracció prevista a l’art. 22.2.3 del Reglament Esportiu dels
Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Karting 2007, per una infracció del
Reglament Tècnic de Karting 2007 (específic Cadet).

QUART: Notificada aquesta decisió al concursant, aquest va manifestar, el mateix dia de la prova, la
intenció d’apel·lar la mencionada decisió, presentant posteriorment un escrit d’apel·lació de data 10
de setembre de 2007, acompanyat de la corresponent caució, complint així les formalitats previstes en
el capítol XIII del CEI.
CINQUÈ: El dia de la prova, els Comissaris Tècnics van procedir al precintatge del motor tal com
estableix l’art. 11 de les Prescripcions Comunes de la FCA pel 2007.
SISÈ: Vistos els escrits del Concursant Apel·lant, on va manifestar l’intenció d’Apel·lació i el propi
escrit d’Apel·lació, aquest Tribunal d’Apel·lació va sol·licitar un informe al Delegat Tècnic de la FCA
sobre la conformitat tècnica o no del motor del kart nº xxx. És va realitzar la nova verificació del
motor i es va emetre el corresponent informe.
SETÈ: Aquest Tribunal d’Apel·lació va convocar a la part interessada per a la vista del recurs, vista
que es va produir el dia 19 de desembre de 2007, on va comparèixer l’interessat, realitzant les
manifestacions que va creure oportunes.

Havent-se substanciat aquest expedient pels tràmits reglamentaris, aquest Tribunal entén que son
aplicables els següents:

FONAMENTS DE DRET
I
Aquest expedient té el seu origen en la Decisió nº 9 presa pel Col·legi de Comissaris Esportius del
meeting del Campionat de Catalunya de Karting celebrat els dies 8 i 9 de setembre de 2007 al Circuit
de Mora d’Ebre i que va consistir en la imposició, al Concursant xxxxx i al seu pilot participant número
xx de la mencionada prova, una sanció d’exclusió del meeting per haver comès una infracció prevista
a l’art. 22.2.3 del Reglament Esportiu dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de
Karting 2007, en relació amb la normativa aplicable del Reglament Tècnic de Karting 2007, que
estableix:
“... Tota irregularitat tècnica detectada en les verificacions finals comportarà l’exclusió de
la cursa del pilot infractor ...”
En el mateix sentit l’Art. 15.4 del mateix text normatiu estableix que: “... Com a norma general, les
infraccions de caràcter tècnic ... comeses en les Mànegues o Carreres comportaran
l’exclusió de la Mànega o Carrera corresponent podent arribar a l’exclusió del Meeting ...”
II
En referència al fet que la part apel·lant al·legui tant en l’escrit de manifestació de la intenció
d’Apel·lació, com en el propi escrit d’apel·lació que “... se revisen todos los componentes para que

vean que son piezas originales y sin manipulación alguna, ya que el motor fue comprado a su
distribuidor oficial ...” i en l’Audiència al·legui que: “... El motor del kart en principio es correcto y que
no había ninguna manipulación ...” . Vist l’informe, que va remetre a aquest Tribunal el Sr. xxxxx –

Delegat Tècnic de la FCA- de la nova verificació del motor, en el que es manifesta que “... el squish
no dóna la mida reglamentaria i el volumen de la càmara de combustió tampoc ...” i “... el
cilindre del motor del dorsal 23 no està conforme amb el Reglament Tècnic específic FCA
de la Categoria Cadet 2007 ...”, aquest Tribunal entén que el motor del kart Nº xx -precintat el dia
de la prova- no compleix les exigències del Reglament Tècnic Específic de la Categoria Cadet en
diversos articles, concretament l’art. 16.3.1 que estableix que “... la altura de la camisa ha de ser
de 82,2 ...” quan la mesura obtinguda ha estat de 81,75; l’ art. 16.4.2 estableix que “... el volum
ha de ser com a mínim de 8,2 ...” quan la mesura obtinguda ha estat de 7,57; i l’ art. 16.4.3

estableix que “... l’squish ha de ser de com a mínim 1,2 ...” quan la mesura obtinguda ha estat
de 0,98. Tots aquests fets suposen una infracció de caràcter tècnic, que en aplicació de l’art. 22.2.3 i
15.4 del Reglament Esportiu dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Karting
2007, comportarà una penalització que pot arribar fins a l’exclusió del meeting per resolució dels
Comissaris Esportius, decisió que va ser presa en aquest sentit, el dia de la prova, en el cas que ens
ocupa.
III
Examinades les actuacions i relacionades, s’ha de considerar que ha quedat provat que el kart nº xxx
no es trobava conforme tècnicament amb la normativa aplicable i no s’han desvirtuat per part de
l’apel·lant les raons i motius pels que van portar al Col·legi de Comissaris Esportius a imposar la
sanció al mencionat concursant/participant, per tant procedeix desestimar l’Apel·lació.
Tenint present l’art. 190 del CEI i no havent estat apreciades circumstàncies que manifesten la mala
fe o temeritat de l’apel·lant, el Tribunal no efectua especial pronunciament sobre les costes i despeses
causades.

En la seva virtut i en l’adequat ús de la seva competència i les seves facultats, aquest Tribunal
d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Automobilisme ha adoptat la següent:

RESOLUCIÓ
1er. DESESTIMAR L’APEL·LACIÓ INTERPOSADA PEL SR. xxxxxxxx, REPRESENTANT DEL
CONCURSANT xxxxxxxx, CONTRA LA DECISIÓ Nº 9 PRESA PEL COL·LEGI DE COMISSARIS
ESPORTIUS DE LA PROVA DELS CAMPIONATS, COPES I CHALLENGES DE CATALUNYA DE KARTING
CELEBRAT ELS DIES 8 I 9 DE SETEMBRE DE 2007, AMB LA PÈRDUA DE LA CAUCIÓ PRESTADA.
2on. CONFIRMACIÓ DE LA DECISIÓ Nº 9 PRESA PEL COL·LEGI DE COMISSARIS ESPORTIUS DE LA
PROVA DELS CAMPIONATS, COPES I CHALLENGES DE CATALUNYA DE KARTING CELEBRAT ELS DIES
8 I 9 DE SETEMBRE DE 2007, PER LA QUE ES VA DECIDIR SANCIONAR AL PARTICIPANT Nº xxxx,
AMB L’EXCLUSIÓ DEL MEETING.
3er. NO EFECTUAR ESPECIAL PRONUNCIAMENT SOBRE LA IMPOSICIÓ DE LES COSTES CAUSADES.

President Tribunal d’Apel·lació FCA
Barcelona 27 de desembre de 2007

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).

