
COMUNICAT DE LA FEDERACIO  D’AUTOMOBILISME DE LES ILLES BALEARS

RESOLUCIO CAMPIONAT ABSOLUT DE COPILOTS DE RAL.LIS DE LES ILLES BALEARS 2014

! Recentment la FAIB  va  rebre l’acord del Tribunal Balear de l’Esport, en el que es donava resposta  al 
recurs  presentat pel Sr. Llorenç Andreu Oliver, el Sr. Zacarías  Calzado Cabrera  i el Sr. Pedro Soler Risco en 
relació a la classificació final del Ral.li Sant Josep 2014.

 L’expedient disciplinari es  va  iniciar a rel de la  denuncia presentada per l’Escuderia Illes  Balears  i en la 
que es posava en coneixement de la FAIB  que el Sr. Andreu, al volant del seu vehicle, no va  realitzar el 
recorregut marcat per l’organització al deixar de fer dos trams cronometrats durant la celebració de la prova.

 La FAIB va remetre el cas al seu Comité de Disciplina Esportiva. Aquest ens, va  iniciar el corresponent 
expedient disciplinari (on hi varen tenir cabuda totes  les  parts  implicades) que després de la  tramitació va  tenir 
per provats  els  fets  i va  considerar que el Sr. Llorenç Andreu havia comés  una  infracció esportiva i que s’havia 
acollit a la figura del Super Rally, regulada a l’Art. 33 del Reglament Esportiu de Rallies de 2014 de la FAIB. 

 Finalment el CDE va resoldre imposar al Sr. Llorenç Andreu Oliver respecte de la  infracció comesa, i de 
conformitat amb l’Art. 33.4 del Reglament Esportiu de Rallies  de la FAIB, una PENALITZACIÓ de DEU (10) 
MINUTS en la  classificació final, a raó de CINC (5) MINUTS sobre el pitjor temps  realitzat en condicions  normals 
per cada un dels trams no realitzats.

 Conseqüentment, se’l va recol·locar en la classificació final del Rallie Sant Josep 2014 en el lloc 
corresponent als  nous  temps  tenint en compte la sanció imposada i perdent els drets  inherents  a  la classificació 
al mateix respecte de la classificació general en la categoria de Rallies de la temporada 2014 de la FAIB.

 Com s’ha dit, contra la resolució del CDE el Sr. Llorenç Andreu Oliver, el Sr. Zacarías  Calzado Cabrera i 
el Sr. Pedro Soler Risco van presentar recurs  davant del Tribunal Balear de l’Esport. Aquest ens ha resolt 
admetre el recurs presentat pels abans  referits i ha anul·lat la penalització aplicada als recurrents  a la 
classificació final del Rallie de Sant Josep 2014, la  qual cosa acata i durà a terme la FAIB com no pot ser d’altre 
manera, sempre respectuosa amb les resolucions del Tribunal Balear de l’Esport.

 Ara be, el que sí entén la FAIB  que ha de quedar clar és  que l’Acord del Tribunal Balear de l’Esport ha 
estimat el recurs  no en base a que la  tramitació de l’expedient disciplinari fos  incorrecte o a que la infracció no 
fos comesa pel Sr. Lorenzo Andreu, sinó per la presentació extemporània de la reclamació per part de la 
representant de l’Escuderia Illes  Balears, la qual cosa deixa  ben a les  clares  la correcta gestió de l’expedient i 
l’adequació de la sanció imposada d’acord als  fets  que indubtablement varen cometre els  recurrents durant la 
seva  participació al Rallie Sant Josep 2014. El que tambe vol deixar meridianament clar la FAIB  es  que en cap 
moment ha iniciat ni duit a terme cap proces  en contra de cap dels implicats, sino tan sols  seguir el proces 
iniciat per l’Escuderia  Illes  Balears, mitjançant la Sra. Isabel Maria Sabater Hurtado, que representant a D. 
Bartolome Pons Ramon, denuncià els  fets  abans  esmentats, que varen ser jutjats pel Comite de Disciplina en 
primera instancia, pel Comite d’Apelacio en segona  i finalment del Tribunal Balear de l’Esport. Els  mateixos 
drets  i plaços que asisteixen a cadascun dels implicats atorgava a aquesta federacio la  possibilitat de presentar 
un recurs  contencios  administratiu, fet que es  va optar per no dur a terme pel muntant economic que suposava 
a mes  de acatar la  decissio del TBE. Acompanyam el comunicat publicant un resum cronologic que explica tots 
els fets de forma breu.

 Per tant, despres  d’esdevenir en ferme la resolució del Tribunal Balear de l’Esport, i donat que aquesta 
federació ha optat per no interposar cap contenciós  administratiu dins  els  plaços que disposa  la  legalitat vigent, 
el Campionat Absolut de Copilots  de Ral.lis  de les  Illes Balears  2014 es  reconeix al Sr. Pedro Soler Risco, que 
serà guardonat amb la distinció que li pertoca, la  qual cosa es  comunica oficialment a tots  els efectes  a la plana 
web federativa i al seu espai a  les  xarxes  socials, i a l’interessat personalment mitjançant correu certificat on 
s’oferiran els detalls  del guardonament. A la vegada, es comunica  que el Sr. Esteve Alcina passa a ocupar la 
posicio de Subcampio Absolut de Copilots  de Ral.lis  de les  Illes Balears, fet que li sera comunicat de la mateixa 
manera, de forma personalitzada.

Palma de Mallorca, a 20 de juliol de 2015
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