Expedient 2/2017

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME

REUNITS a Barcelona a 20 de Maig de 2017 s'ha decidit dictar la present

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FETS:

PRIMER.- El present procediment es va incoar a partir de la reclamació presentada per la
suspensió de la màniga de Promovelocitat celebrada el 25 de febrer, degut a un accident i
posterior ensenyament de la bandera vermella
SEGON- El pilot que va patir l'accident i va provocar per tant la decisió de mostrar bandera
vermella.i la interrupció de la cursa era el líder la prova en la volta anterior, reclamant que en
aplicació del reglament es procedeixi a declarar com a vàlida la classificació de la volta anterior
on era ell el líder
TERCER- Els fets anteriorment exposats són acreditats i provats, essent una qüestió de dret i no
de fets la que es decideix en aquest procediment
Davant a aquests fets

EL COMTÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA CONSIDERA:

I- D'acord amb la reglamentació esportiva vigent i Jurisprudència d'aplicació, la bandera
vermella assenyalada passada la meitat de la cursa determina la fi de la mateixa amb l’últim pas
per meta de tots els pilots
Però si això és cert, no menys cert és que el pilot que ha provocat la situació d'interrupció de la
mateixa, tot i que hagi estat involuntàriament, no pot aprofitar-se d'aquesta eventualitat, per la
qual cosa, el pilot líder que ha caigut i ha provocat la situació no pot ser tingut en compte a l'hora
de fer la classificació

C/ Enric Granados, 112 2n 1ª - 08008 Barcelona. Tel 93 415 11 84 Fax 93 237 14 77 CIF: Q5855002-A fcm@fcm.cat www.fcm.cat

El Comite de Competicio i Disciplina
DECIDEIX:

Ratificar la classificació de la primera màniga del campionat Promovelocitat d’Alcarràs del dia 25
de febrer

Notifiqui’s al pilot reclamant i informi’s al mateix del seu dret d’apel·lació

En el cas de confirma-rse i esdevingui ferma, aquesta resolució, la mateixa serà notificada al club
organitzador, al Director de cursa i al Jurat de la prova referida, i a la pròpia Federació als efectes
oportuns.
Un cop ferma, publiqui’s amb l'esborrany de totes les dades personals identificatives, a la web de
la FCM

Joan Àngel ALPISTE LOPEZ
President Comitè de Competició i Disciplina de la FCM
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