EXPEDIENT 02/2007

Barcelona, a xxx de xxxx de 2007.

Reunit el Comitè de Competició i Disciplina de la Federació Catalana d’Automobilisme
amb l’objecte de conèixer i resoldre incidència observada sobre la resolució de l’Expedient
núm. 2/2007 seguit contra el Sr. Xxxxxx, xxxxxx, Comissari Tècnic, en la prova de kàrting
del Campionat de Catalunya, categoria xxxxx, celebrada al circuit de xxxxxxxxx el xxxx
d’enguany.
En ús de les facultats que té concedides i li són pròpies estatutàriament atribuïdes, per
unanimitat de tots els seus membres han decidit formular la següent RESOLUCIÓ que es
basa en els següents,

FETS

UNIC.- Se l’acusa de no presentar als Comissaris Esportius l’informe tècnic realitzat per
vostà com a Comissari Tècnic, en el que s’especificaven les irregularitats detectades al
concursant del vehicle nº xxxx.
Diu l’article número 16 del Reglament de Règim Disciplinari de la Federació Catalana
d’Automobilisme que “són infraccions comuns molt greus a les normes de competició o a
la disciplina esportiva:…..
s.-Les establertes en Codi Esportiu Internacional, com a infraccions a les normes que
regeixen les competicions…”
El CEI, en el seu article 145, estableix com a obligació dels Comissaris Tècnics, elaborar,
signar i comunicar els informes dels resultats de les seves operacions a l’autoritat que li
hagi donat l’ordre de realitzar-los.
En aquest cas l’imputat no va complir amb les seves obligacions al lleçar a la brossa el seu
informe.
En les seves al.legacions reconeix els fets, tot i que els tracte de justificar en que la
modificació efectuada pel corredor no més era per protegir el motor i no suposava
avantatge envers els demés participants, el que al no fer-ho constar en un informe va deixar
en impossibilitat de recurs e indefensió als altres participants, i va crear una més que llògica
desconfiança en l’actuació de l’Oficial.

Diu també que no va percebre per això preu o recompensa, si bé no se l’acusa d’això en la
incoació de l’expedient, si no de l’incompliment de les seves obligacions, el que suposa una
infracció del que disposa l’article 145 del CEI i una falta molt greu en aplicació de l’article
16 del RRDFCA.
En el present cas, l’actuació de l’Oficial suposa un procediment deslleial cap els interessos
dels competidors i l’esport de l’automòbil en general, recollida en l’article 151 c) del CEI.
L’al.legació de que al seu entendre la modificació observada no suposava avantatge és
irrellevant.
En virtut de tot l’anterior, en adequat ús de la seva competència i facultats, aquest Comitè
de Competició i Disciplina de la Federació Catalana d’Automobilisme ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

S’imposa al Sr. Xxxxx la sanció de privació de llicència federativa amb caràcter temporal
per un termini d’un any.
Contra aquesta decisió es pot interposar recurs d’apel.lació davant del Tribunal
d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Automobilisme en el termini de tres dies hàbils des
de la notificació de la presente resolució en la forma que preveu el Reglament de Règim
Disciplinari de la Federació Catalana d’Automobilisme.

SECRETARI DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ
I DISCIPLINA DE LA FCA.

