
 
 

București, 20.04.2016 

  
 
 

COMUNICAT OFICIAL  
 
 

Cu privire la  
 

a). Articolul publicat de website-ul www.motocrosscup.ro în data de 7 aprilie 2016 prin care se 

anunță organizarea unei etape de Campionat Est-European de motocros la Ciolpani în data de 7-8 

mai 2016,  
și la  
b). Articolul publicat de website-ul www.motocrosscup.ro în data de 19 aprilie 2016 prin care se 

anunță anularea etapei de Campionat Est-European de motocros la Ciolpani,  
 

sunt necesare a fi făcute următoarele precizări: 
 

1. Moto-Cluburile afiliate sub autoritatea FRM care organizează și promoveză legal, din 
sezonul 2013 până în prezent sub egida FRM, “MX Cup - Singura Cupă Privată de Motocross din 
România” sunt: 
 

Clubul Sportiv Top Cross T.C.S. Otopeni și Clubul Sportiv Dual Racing Team București, ambele 
purtând prin afilierea la FRM obligația de a se alinia valorilor, direcțiilor, regulamentelor, statutelor 
și codurilor FRM, așa cum sunt ele stabilite în Adunarea Generală anuală a FRM.  

 

Aceste organizări au fost sprijinite de FRM în sezonul 2015 prin omologarea gratuită a 
circuitelor, și nu contra-cost. 

 

Oricând un Membru Afiliat nu mai dorește să se supună deciziilor stabilite de majoritate, 
acesta are posibilitatea unilaterală a dezafilierii și a dezrobării de responsabilitățile care îi revin din 
calitatea de Membru Afiliat al Federației Române de Motociclism.  
 

2. FRM, în urma deciziilor luate în cadrul Adunării Generale din 5 martie 2016, pune resurse 

la dispoziția tuturor organizatorilor de etape de Campionat Național de motocros, suplimentând 
bugetele fiecărei etape prin finanțarea programului dedicat organizatorilor de Motocros astfel 
încât desfășurarea CNIR Open MX să nu fie periclitată. 
 

3. Calendarul competițional al FRM, conform Art. 11.4.1.1. din Statutul FRM, este strict 

apanajul Comisiilor sportive, cu aprobarea Biroului Federal și al Adunării Generale, iar în niciun 
caz al vreunui Membru Afiliat al FRM. Mai mult, conform aceluiași articol din Statut: “Comisiile 

sportive vor acționa în interesul ramurii respective”, adică în interesul organizărilor de Campionat 

Național. 
 



 
 

 În baza aceluiași principiu, calendarul competițional balcanic este strict apanajul Uniunii 

Balcanice de Motociclism, care prin Comisiile Sportive stabilite la nivel internațional aprobă sau 
refuză cererile de organizare ale Federațiilor Sportive Naționale din fiecare țară. Acest lucru se 
poate realiza în România doar cu aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului și în niciun caz nu 
este dreptul vreunui Membru Afiliat al vreunei Federații ce face parte din Uniune. 
 

4. FRM prin deciziile structurilor sale, inclusiv prin dorința și acțiunile Președintelui, care a 
considerat că resursele actuale sunt insuficiente pentru a realiza două întreceri de gen în paralel, a 

încercat o mediere și o aplanare între organizatorii întrecerilor de motocros din România, astfel 
încât din sezonul 2016 competițiile să fie “unite” pentru binele tuturor participanților și al 
organizatorilor. 
 

 Această direcție a fost concretizată prin discuțiile purtate înainte și în timpul Adunării 
Generale a FRM din 5 martie 2016 cu domnii Cătălin Corbea (pentru includerea circuitului Prundu 
în Calendarul CNIR MX 2016) și Ilie Răduță (pentru includerea circuitului Ciolpani în Calendarul 
CNIR MX 2016).  
 

 Propunerea Președintelui FRM a fost organizarea în primăvară ca primă etapă la Ciolpani a 
unui eveniment “fanion”, CNIR împreună cu MX Cup, iar în fața Adunării Generale a FRM din 5 
martie 2016 domnul Ilie Răduță a fost de acord cu această propunere numai în sensul în care 
întrecerea va conta și în Campionatul Est-European, aceasta fiind solicitarea și dorința personală a 
lui Adrian Răduță, iar data competiției sa fie anunțață de FRM cu cel puțin 2 săptămâni inainte. 
 

 Deși FRM a respectat toate condițiile impuse, nu s-a putut ajunge la un consens și ca atare 
nu există nicio aprobare dată de Uniunea Balcanică, FRM sau MTS care să susțină articolele 
publicate. 
 

 În concluzie, dorim să le cerem scuze în numele Membrilor Federației Române de 
Motociclism tuturor celor implicați în fenomenul Motocros-ului romanesc, sportivi, tehnicieni, 
sponsori, spectatori sau pur pasionați pentru eventualele neconcordanțe și a neplăcerii create prin 
anunțarea eronată cu bună-știință a unei curse MX Cup + Est-European, deși aceasta nu numai că 
nu era confirmată de niciun for de specialitate, la nivel național sau internațional, dar făcea 
obiectul unei reconcilieri numai în termeni regulamentari.  
  

 De asemenea adresăm scuze atât colegilor de la federațiile țărilor partenere în Uniunea 
Balcanică de Motociclism și membriilor lor, cât și conducerii Uniunii, care ca și noi a fost 
contrariată de un anunț făcut fără acordul său. 
 

 În final, vă punem la dispoziție Calendarul Oficial MX FRM 2016 și vă așteptăm la concurs 

Sâmbăta aceasta (23 Aprilie – CNIR MX E1, Zărnești) pentru a stabili care sunt cei mai bine 
pregătiți și rapizi piloți din România în momentul începutului de sezon la motocros: 
 

CNIR Motocros 2016 

Etapa 1 – Zărnești, Sâmbătă 23 Aprilie 2016 – Jitsu Zărnești 
Etapa 2 – Lăzarea, Sâmbătă 7 Mai 2016 – Bastya Lăzarea 

Etapa 3 – Valea lui Mihai, Sâmbătă 14 Mai 2016 – Transbuldex Valea lui Mihai 
Etapa 4 – Odorheiu Secuiesc, Sâmbătă 24 Mai Septembrie – Jitsu Zărnești 

Etapa 5 – Prundu, Sâmbătă 29 Octombrie 2016 – Dual Racing Team București 
 
Mult succes !  


