РЕШЕНИЯ НА УС НА БФАС ОТ 19.07.2013 Г.

РЕШЕНИЕ 1: За състезания от календара на ФИА - ЕРШ и ЕРКупи е
задължително използването на гуми 18”, съгласно изискванията на ФИА от
25.06.2013 г. За Националния рали шампионат и Балканския рали шампионат
се разрешава използването на 18” гуми с изтекла хомологация.
РЕШЕНИЕ 2: УС на БФАС наказва Иван Тонев, Николай Мончев и Георги
Славейков с лишаване от право да бъдат назначавани като спортни комисари
на състезания от календара на БФАС за периода 22.07.2013 до 22.07.2014 г.
УС мотивира решението си с безпрецедентните нарушения на спортните
комисари, изразяващи се в размяна на състезатели на стълбичката за
награждаването. УС счита постъпката като проява на некомпетентност, с
което сериозно се подронва авторитета на Съдийската комисия, на БФАС и на
организатора пред състезатели, публика и спортна общественост. Отбелязва,
че всяко грешно решение или каквато и да било проява на некомпетентност
от страна на спортните комисари води до ескалиране на напрежение между
състезателите.
РЕШЕНИЕ 3: УС на БФАС отправя предупреждение към председателя на
Съдийската комисия- г-н Венцислав Орманов, като указва на последния да
съобразява назначенията на спортните комисари на състезанията така, за да
може всеки от членовете на комисията да взема участие като съдия в някое
конкретно състезание. По този начин ще се прекъсне тенденцията едни и
същи лица да получават всички назначения за състезанията.
УС като взе предвид множеството грешки допуснати от спортни комисари
на състезанията до този момент през спортната 2013 г. и като отчита , че тези
грешки рефлектират в ескалиране на напрежение между състезатели,
организатори и БФАС, указва на председателя на Съдийската комисия, че в
това му качество е длъжен да обезпечи надзор и контрол върху изпълнението
на функциите на членовете на комисията получили назначения за състезания.
РЕШЕНИЕ 4: Във връзка с входирано заявление от 03.06.2013 г. УС на
БФАС указва на Васил Жеков да прецизира искането си в последното, където
е посочено подновяване на членство на АСК (УС на БФАС не може да
разреши подновяване на членство на клуб, който никога не е бил член на
БФАС.) и да приложи към заявлението документ за платен членски внос за
АСК”Рали скуул - Павел Жеков”.

РЕШЕНИЕ 5: УС на БФАС реши да включи като точка в дневния ред на
следващото Общо събрание на БФАС - Разглеждане и вземане на решение по
жалба от АСК”Школа за автомобилни пилоти - Павел Жеков”,
с вх. No 106/15.05.2013 срещу решение на УС на БФАС от 23.04.2013 г.
РЕШЕНИЕ 6: УС на БФАС прие нова автомобилна дисциплина в БФАС „Endurance” и създае комисия за дисциплината в състав:
Председател: Горан Ангелов
Членове:

Илиян Димитров
Борис Барбалов
Николай Здравков

През 2013 г. състезанията ще са открити.
Шампионат „Endurance” ще се организира от 2014 г. Той е за издръжливост
на нормални и специално модифицирани за писта туристически автомобили,
провеждащ се по схема - отборно участие на няколко състезателя, с един
автомобил в гонка с продължителност 4 часа.

