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

EXPEDIENT D’APEL·LACIÓ 9/2008
Barcelona, 23 de juliol de 2008, es reuneix el Tribunal d’Apel·lació de la Federació
Catalana d’Automobilisme, format pels següents membres: Sr. xxxxxxx, que actua en
qualitat de President, el Sr. xxxxxxxxx en qualitat de vocal i el Sr. xxxxxxxx en qualitat
de Secretari – Instructor.
Amb motiu de conèixer i resoldre el Recurs d’Apel·lació 9/2008 interposat pel Sr.
xxxxxx representant del Concursant xxxxxxx amb número de llicència xxxxxxx, contra
la decisió Nº 14 presa pel Col·legi de Comissaris Esportius del meeting dels
Campionats, de Catalunya de Karting celebrat els dies 5 i 6 de juliol de 2008 al Circuit
de Mora d’Ebre, mitjançant la qual es va sancionar amb la exclusió de la Mànega
Classificatòria A-C al Concursant / Participant nº xx de la categoria Cadet, xxxxxxx / Sr.
xxxxxx amb nº de llicència xxxxx, per una infracció de l’art. 25.3 del Reglament
Esportiu dels Campionats, Copes i Challenges de Catalunya de Karting 2008, 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.
Havent estudiat l’expedient en el seu conjunt, aquest Tribunal estableix els següents:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER: Els dies 5 i 6 de juliol de 2008 es va celebrar un meeting dels Campionats
de Catalunya de Kàrting al Circuit de Mora d’Ebre on va participar, entre d’altres, el
Concursant xxxxx amb el participant kart Nº xxde la categoria cadet, conduït pel pilot
Sr. xxxxxxx.
SEGON: A l’acabament de la Mànega Classificatòria A-C de la mencionada prova, el
participant Nº xx 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 xx. 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 cilindre del 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 xx amb l’exclusió de la Mànega

Classificatòria A-C, per quedar acreditat que havien comès una infracció prevista a l’art.
25.3 del Reglament Esportiu dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de
Catalunya de Karting 2008, per una infracció del Reglament Tècnic de Karting 2008
(Art. 12 Reglament 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 acompanyada 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 de la
peça del motor tal com estableix l’art. 11 de les Prescripcions Comunes de la FCA pel
2008.
SISÈ: Manifestada la intenció d’Apel·lar per part del concursant, aquest Tribunal no
ha rebut cap escrit posterior en el sentit de formalitzar l’escrit d’Apel·lació, tal com
estableix l’art. 182 del CEI.

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 14 presa pel Col·legi de Comissaris
Esportius del meeting del Campionat de Catalunya de Karting celebrat els dies 5 i 6 de
juliol de 2008 al Circuit de Mora d’Ebre i que va consistir en la imposició, al Concursant
xxxxxxx i al seu pilot participant número xx de la categoria Cadet de la mencionada
prova, una sanció d’exclusió de la Mànega Classificatòria A-C per haver comès una
infracció prevista a l’art. 25.3 del Reglament Esportiu dels Campionats, Copes, Trofeus
i Challenges de Catalunya de Karting 2008, en relació amb la normativa aplicable del
Reglament Tècnic de Karting 2008, 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
El concursant va manifestar la seva intenció d’apel·lar el mateix dia de la prova
mitjançant escrit dirigit al Col·legi de Comissaris Esportius, però aquest Tribunal no ha
rebut cap escrit d’Apel·lació en el termini de 2 dies posteriors a la presentació de la
intenció d’apel·lar, termini de caducitat per exercitar aquest dret segons estableix l’art.

182 del CEI i per tant aquest Tribunal entén que el concursant ha abandonat
l’apel·lació ja que no ha interposat en temps i forma l’apel·lació anunciada.

III
La confirmació de la Decisió nº 14 dels Comissaris Esportiu el dia de la competició,
comporta en aplicació de l’art. 16.10 de les Prescripcions Comunes dels Campionats,
Copes i Trofeus de Catalunya, que quan la sanció aplicada a la Classificatòria A – C,
resulti efectiva i aplicable, ja sigui per que no s’interposi l’Apel·lació anunciada en
temps i forma (com és el cas que ens ocupa) o per resultar expressament desestimada
per resolució ferma de l’òrgan competent, la sanció serà aplicada –de fet- de la
següent forma:
Primer, s’aplicarà i computarà la penalització sobre la classificació final de la mànega
classificatòria A-C, i s’establirà una classificació revisada.
Segon, aquesta mateixa penalització s’aplicarà a les classificacions finals de totes les
mànegues i o curses del mateix meeting, posteriors a aquella en la que es va produir el
fet que va provocar la penalització, i es modificaran –en conseqüènciales
classificacions finals de totes elles.
IV
El concursant va dipositar la caució establerta en l’art. 183 del CEI. Aquest mateix
article estableix que haurà de retenir-se totalment la caució si l’apel·lació és
abandonada després d’haver-se anunciat.

V
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 davant
la no presentació de l’escrit d’Apel·lació per part del concursant apel·lant, no s’han
desvirtuat 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 confirmar la
Decisió nº 14 presa pel Col·legi de Comissaris Esportius.
Tenint present l’art. 190 del CEI, així com havent estat apreciades, per part d’aquest
Tribunal, circumstàncies que manifesten la mala fe o temeritat de l’apel·lant, com
interposar l’apel·lació i d’aquesta forma produir la suspensió cautelar de la Decisió dels
Comissaris Esportius el dia de la prova (atesa la normativa vigent) i d’aquesta forma
mantenir una millor posició en la graella de sortida de les Carreres Finals, s’efectua
especial pronunciament sobre les costes i despeses causades i s’imposa el pagament
de les costes a la part Apel·lant.

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. NO TENIR PER PRESENTADA L’APEL·LACIÓ ANUNCIADA PEL SR. xxxxxxxx,
REPRESENTANT DEL CONCURSANT xxxxxxxxx, CONTRA LA DECISIÓ Nº 14 PRESA
PEL COL·LEGI DE COMISSARIS ESPORTIUS DE LA PROVA DELS CAMPIONATS DE
CATALUNYA DE KARTING CELEBRAT ELS DIES 5 I 6 DE JULIOL DE 2008, AMB LA
PÈRDUA DE LA CAUCIÓ PRESTADA.
2on. CONFIRMACIÓ DE LA DECISIÓ Nº 14 PRESA PEL COL·LEGI DE COMISSARIS
ESPORTIUS DE LA PROVA DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA DE KARTING CELEBRAT
ELS DIES 5 I 6 DE JULIOL DE 2008, PER LA QUE ES VA DECIDIR SANCIONAR AL
PARTICIPANT Nº xx AMB L’EXCLUSIÓ DE LA CLASSIFICATÒRIA A-C, I APLICAR
AQUESTA MATEIXA PENALITZACIÓ A TOTES LES MANEGUES I/O CURSES
POSTERIORS DEL MATEIX MEETING.
3er. EFECTUAR ESPECIAL PRONUNCIAMENT SOBRE LES COSTES EN EL SENTIT
D’IMPOSAR EL PAGAMENT DE LES COSTES A LA PART APEL·LANT, QUE HAN ESTAT
CALCULADES EN LA SUMA DE 250 EUROS.

Que es notifiqui la present Resolució als interessats, manifestant que contra aquesta
resolució pot interposar-se recurs davant el Tribunal Català de l’Esport en el termini de
10 dies hàbils següents a la notificació del present acord (art. 138 del Decret Legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Llei de l’Esport de Catalunya).
Així ho pronunciem, manem i signem.
TRIBUNAL D’APEL·LACIÓ DE LA FCA

Barcelona 23 de juliol de 2008

