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Rezolvare contestație
In urma contestatiei depuse de sportivul Roatis Vasile privind clasamentul competitiei
Cupa Trilauta Sfântu Gheorghe 17.08.2014, Federatia Romana de Triatlon prin
secretarul general Klosz Peter, dupa ce a luat in considerare atat raportul delegatului
tehnic cat si regulamentele competitionale FRTRI si ITU, a hotărât următoarele:
1. Sanctioanrea arbitrului Banidi Alpar care a dat indicatii gresite sportivilor privind
numarul turelor, cu pierderea statulului de Arbitru Nivel Local (Comunity Level). Acesta
va avea dreptul sa participe la un nou curs de arbitri organizat de FRTRI incepând cu
anul 2015. Numărarea turelor intra in atributia sportivului, arbitrul desemnat având
rolul sa verifice îndeplinirea turelor fără să comunice cu concurentii.
2. Neparcurgerea intregului traseu de către un concurent înseamnă neterminarea
concursului. În acest caz, în clasamentul unei competitii, sportivii aflati în această
situatie apar cu DNF ( do not finish) după clasamanetul celor care au terminat cursa si
înaintea celor descalificati. Drept urmare, sportivii Dulacoiu Cristian, Florin Ianovici,
Garboan Daniel, Marius Blajut, Bituleanu Emil sunt trecuti cu statutul DNF deoarece
nu au terminat competitia. Ne cerem scuze acestor sportivi in numele FRTRI si a
colegiului arbitrilor FRTRI, fiind constienti de efortul depus si de deziluzia creata de
greseala arbitrului.
3. Penalizarile de 2 minute acordate nu au nici un suport regulamentar.
4. In punctajul circuitului RTS sportivii vor intra cu punctele aferente pozitei pe care o
vor ocupa la finalul clasamentului la categoria lor de varsta, respectiv Dulacoiu
Cristian locul 2, Garboan Daniel locul 6, Florin Ianovoci locul 4, Marius Blajut locul 5,
Bituleanu Emil locul 2.
5. In cazul sportivului Ionescu Danes, cele 2 minute de penalizare nu se iau in
considerare, timpul final este 1.18.38 ceea ce îi conferă locul 3.
6. In cazul sportivului Drecea Marian Petru se considera DNF deoarece nu a parcurs in
întregime traseul de alergare.
Cu respect.
Peter Klosz
Secretar General FRTRI
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