Expedient 3/2017

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME

REUNITS a Barcelona a 14 de Juny de 2017 s'ha decidit dictar la present

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FETS:

PRIMER.- El present procediment es va incoar a partir dels informes rebuts per una sèrie
d'incidents presumptament ocurreguts al paddock i pit-lane del Circuit d'Osona durant el
transcurs de la prova de promovelocitat celebrada el dia 26 de març de 2017
SEGON- Segons els mateixos va haver una sèrie d''agressions, amenaces i insults entre els pares
de dos pilots.
TERCER- Incoat el pertinent procediment, s'ha pres declaració a les persones involucrades, aixi
com s'han practicat totes les proves que d'ofici o a instància de part s'han considerat oportunes.
Finalitzada la instrucció i deliberats els fets, aquest Comitè considera com a

FETS PROVATS

I.- De tota la prova practicada es desprèn que els fets exposats als informes son veridics i
degudament provats
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Els pares dels pilots van protagonitzar una sèrie de picabaralles públiques, amb insults i
amenaçes entre ells en diferents moments del dia, en el paddock i en altres zones del Circuit,
davant d’altres persones, i el que és mes greu, davant els joves esportistes incloent els seus fills,
no constant cap altre tipus d'agressió més enllà d'aquests crits, insults i amenaces
II:- Certament aquesta actitud és absolutament intolerable, ja que la pràctica d'aquest esport
com qualsevol altre, on participen menors, té com un dels seus principals objectius promoure –
accepti’s la redundància- l'esportivitat entre els pilots, educar-los en la cultura de l'esforç i del
sacrifici, i en el respecte al seu rival
Tot això se’n va a norris amb actituds tant poc edificants com laprotagonitzada pels pares aquí
investigats
III.- Certament, a l'hora de modular la sanció en la que han de recaure els expedientats hem de
valorar que el grau d'incidencies provades en aquest cas en concret no són, a criteri d'aquest
Comitè d'una agressivitat extrema -tot i que tampoc és pot menystenir- i tampoc consten
antecedents pels investigats, però també és molt important no passar-ho per alt, ja que,
qualsevol comportament d'aquesta mena, perjudica l'ambient en el Campionat sobretot
perjudica als joves esportistes

Davant a aquests fets provats
El Comitè de Competicio i Disciplina

DECIDEIX:

Ha quedat acreditat que els pares dels pilots participants en el Campionat de Promovelocitat,
van protagonitzar entre ells una sèrie d'incidents durant el transcurs de la Prova de
Promovelocitat celebrada al Circuit d'Osona el 26 de març de 2017, consistents en insults crits i
amenaces entre uns i altres

Per tot l'exposat, el Comitè de Competició i Disciplina DECIDEIX imposar a ambdòs pares
la sanció d'amonestació amb publicitat de la mateixa, així com la retirada de la llicència de
tutor durant 6 mesos, si bé, la aplicació d'aquesta retirada queda suspesa que durant aquest
temps cadascun d'ells no protagonitzi cap incident en cap prova esportiva de la FCM
Aquesta resolució haurà de ser publicada amb carácter imminent tot i respectant les garanties
legals establertes
S'informa als sancionats que tenen cadascun d'ells el dret d'apel.lació davant el Tribunal
d'Apel.lació d'aquesta Federació Catalana de Motociclisme en els terminis i forma legalment
indicats en el Reglament de Disciplina i Llei de l'Esport
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Notifiqui’s personalment als expedientats de manera fefaent la present resolució
En el cas de confirmar-se i esdevingui ferma, aquesta resolució, la mateixa serà notificada al club
organitzador i a la pròpia Federacio als efectes oportuns aixi com s'obrirà fitxa d'antecedents al
pilot en els arxius d'aquesta Federació i es farà pùblica als efectes oportuns

Barcelona a 14 de juny de 2017

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