
 
 
 
 
 
 
 
 
            Expedient 2/2009 
 
 
 
 

Barcelona, a xxxxxx de 2009.- Reunit el Comitè de Competició i Disciplina de la 
Federació Catalana d’Automobilisme, ha procedit a examinar l’expedient remès pel 
Tribunal d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Automobilisme sobre l’actuació del 
concursant senyor xxxxxx en la prova del meeting dels campionats, copes i challenges 
de Catalunya de Kàrting, celebrada els dies xxxxx de 2009 en el Circuit de Kàrting de 
xxx, que no estant en la cursa, no va deixar representant del pilot en la forma 
legalment establerta, i no obstant una tercera persona el va suplantar signant les actes 
de citació, compareixença i sanció davant dels Comissaris Esportius, reconeixent-lo a 
més el propi concursant en el seu escrit d’al.legacions davant el Tribunal d’Apel.lació 
 
Examinat l’expedient, aquest Comitè de Competició i Disciplina entén que tot i ser un 
acte que podria ser constitutiu d’una sanció per al concursant, veient les seves 
al.legacions en el recurs davant el Tribunal d’Apel.lació, i com així ha constatat aquest 
Tribunal d’Apel.lació en la seva resolució, hi havia un desconeixement per part del 
concursant senyor xxxxxxx de la normativa aplicable en quant a la representació del 
pilot, de la seva compareixença i de com delegar aquesta representació a terceres 
persones. 
 
Com sigui que no hi consta cap antecedent d’aquest tipus en quant al referit 
concursant en els arxius d’aquesta Federació Catalana d’Automobilisme, i tota vegada 
que el Tribunal d’Apel.lació, mitjançant resolució ferma no recurrible davant el 
TCE, no ha admès el recurs del senyor xxxxx, tot confirmant l’exclusió del seu pilot en 
la segona mànega de la cursa, aquest Comitè es té per notificat de la sanció imposada 
al concursant senyor xxxxxxx per aquest Tribunal d’Apel.lació, prenent nota de 
l’actuació del referit concursant envers noves infraccions que pugui produïr en aquest 
mateix sentit, i acordant tot seguit l’arxiu de l’expedient. 
 
 
 
 
 
 
El President del Comitè 
de Competició i Disciplina 


