
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ЗА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА VI-ти КРЪГ 

ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ ПО РАЛИ - 

КРОС “ПЛЕВЕН 2013” 

 

 Плевен (Долна Митрополия) 20-21 юли 2013 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.   ОРГАНИЗАТОРИ  

Българска Федерация по автомобилен спорт, Българска Федерация по 

мотоциклетизъм, АКСК „Плевен Рейсинг Тим“ 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Румен Петков 

ЧЛЕНОВЕ:            Богдан Николов 

                               Радослав Козлеков 

                               Румен Манолов 

                               Владимир Илиев 

                               Ивайло Пондев 

 

 III. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 
 

ДИРЕКТОР:                                                                 Ивелин Йончев 

НАБЛЮДАТЕЛ БФАС :                                              Венцислав Орманов  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПОРТНИ КОМИСАРИ:           Пламен Стайков  

СПОРТНИ КОМИСАРИ:                                              Ради Петров  

                                                                                       Димитър Димитров  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ:       Стефан Казаков  

ТЕХНИЧЕСКИ КОМИСАРИ:                                       з.мс. Георги Бояджиев  

СЕКРЕТАР:                                                                   Габриела Костова 

 

ГЛАВЕН ЛЕКАР                                                           БМФ – екип 
 

ОТГОВОРНИК ПО СИГУРНОСТТА:                           БМФ – Охранителна фирма 

 

ПОЖАРНА:                                                                    ВВУБ „Г.Бенковски“ 

 

ОТГОВОРНИК ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ:                         БМФ – Стоян Греченлиев 

 

ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКА 

СЪС СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ:                                             Явор Тишков 

                                                                                       

 

ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКА С МЕДИИТЕ:                 Искрен Пондев 

 

ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКА СЪС СЪДИИТЕ:           Ивайло Пондев 

                                                                                        Румен Марковски 



 

ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА 
  
Официално информационно табло в щаба на състезанието.  
Информационно табло на административен и технически преглед.  
Информационно табло в сервизния парк. 

 

IV. ПРОГРАМА 
 
16.07.2013г. /сряда/ 
              18:00 часа –                Краен срок за подаване на заявки за участие 
 

20.07.2013г. /събота/ 

              12.00 – 14.00 часа      Административен и технически преглед 

              16.15 – 17.00 часа      Свободна тренировка 

              17.00 – 17.45 часа      Официaлна тренировка 

              18.00 – 18.45 часа      Първи квалификационен тур              

              19.00 – 19.45 часа      Втори квалификационен тур 

 

21.07.2013г. /неделя/  

              10.30 часа                   Официално откриване  

              16.15 – 17.00 часа      Трети квалификационен тур  

              17.00 – 17.15 часа      Заседание на спортните комисари  

              17.30 часа                   Финали “D” ,“С”, “В” и “А” 

              18.30 часа                   Класиране и награждаване 

 

V. ВАЛИДНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Състезанието е шести кръг от шампионата на Република България по рали-крос. Рали-

кросът ще се проведе на специализираното лицензирано трасе край гр. Долна 

Митрополия (до гр. Плевен, за улеснение следвайте табелите “GRAND PRIX” на 

околовръстния път на гр.Плевен.) в съответствие с изискванията на на ФИА, НСК на 

БФАС,Наредба на БФАС за организиране и провеждане на автомобилни състезания 

през 2013 година , специалния правилник за провеждане на рали-крос и настоящия 

допълнителен правилник. Административната и техническа проверка се извършва в 

близост до боксовете, като има орпеделено за целта място. Всеки пилот представя 

валидно свидетелсво за управление на МПС,такса за участие , технически паспорт на 

автомобила , състезателен лиценз, карта за годишен медицински преглед, застраховка 

„Гражданска отговорност”. 

 

VI.ОПИСАНИЕ НА ТРАСЕТО  
 
РАЗПОЛОЖЕНИЕ: На летището в гр. Долна Митрополия (Област Плевен)  
ДЪЛЖИНА: 1250 метра  
ШИРИНА ПРИ СТАРТА: 16 метра  
МАКСИМАЛНА ШИРИНА: 16метра  
МИНИМАЛНА ШИРИНА: 12 метра  
СЪСТАВ: асфалт 70%, трамбована земя 30% 



Движение по  часовниковата стрелка 
От старта до първият десен завой – 100м 
 
Мястото на сервизния парк е терена за рулиране на самолетите и на асфалта е 
абсолютно забранено забиването на шишове и други остри предмети, също така и 
разливането на масло, бензин, антифриз и други замърсители. Задължително е 
поставянето на защитни постелки под състезателните и сервизни автомобили. 
Мястото е доста голямо и удобно за сервизен парк и за всеки отбор ще има 
обозначени с конуси определени места. 
При неспазване на това правило от водач или отбор ще бъде наложена глоба от 
100лв. 
 

 

 
 
 
VІI.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 
СЪСТЕЗАНИЕТО  
 
 
Тренировки 
 
Свободната и официалната тренировки са задължителни Свободна тренировка: Броя 
на обиколките са не по-малко от 4 /четири/.Всеки водач трябва да направи поне една 



обиколка.Взема се най-добрата обиколка. Официална тренировка: Всеки пилот трябва 
да има поне една завършена и измерена обиколка от максимално разрешените 4, като 
се замерват всички обиколки и се взема най-добрата като критерий за място в 
квалификационните турове, които са три. Водачите стартират индивидуално през 
интервал от 5-6 секунди.Не стартиралите водачи в официалната или свободната 
тренировка могат да бъдат допуснати в квалификациите по изключение и само с 
решение на спортните комисари по предложение на директора. В квалификационните 
турове броя на обиколките е 4.Стартът е групов . Старират 4 автомобила подредени в 
една редица Взема се общо време от старта до финала. До финалите се допускат 
състезатели, участвали в два квалификационни тура,показали добро време. 
 
Финали 
 
Ще се проведат четири финала, в които ще участват 21 автомобила. Петте най-добри 
пилоти получили най-минималните суми от точки в два от квалификационните турове 
ще бъдат допуснати до финал А; следващите, заели позицията от 6 до 10 ще бъдат 
допуснати до финал В; тези заемащи позицията от 11 до 15ще бъдат допуснати до 
финал С , следващите заели позиции от 16 до 21 ще бъдат допуснати до финал 
D.Победитлят от финал D ще бъде допуснат до финал С. Първият от финал С ще 
бъде допуснат до финал В и първият от финал В отива на финал А. Максимално 
време между финалите приблизително 10 мин. . Общата дължина на пробяганото 
разстояние трябва да бъде минимум 5 /пет/обиколкии максимум 8 000м/ осем хиляди/ 
Броят на обиколките при финалите „D””С”,”В”, “А” ” е 6. Стартовата процедура започва 
с показване на табло “5 секунди”.След това стартът се дава чрез изключване на 
червената светлина. За всеки съборен маркьор/колче/ или скъсана лента се налага 
наказание от 5 секунди. В случай на фалстарт състезанието се спира и започва нова 
стартова процедура. Състезател допуснал фалстарт се предупреждава и се добавят 5 
сек.наказание във времето му постигнато в съответния тур.При втори фалстарт на 
състезателя не се разрешава стартиране . При фалстарт във финалните серии 
състезанието се спира и състезателят допуснал фалстарта стартира последен в този 
финал. След приключване на финалните серии всички автомобили задължително 
влизат в охраняем закрит парк. Измерването и обработката на резултатите се 
извършва електронно с апаратура на БФМ. За официалните лица има осигурени 
подходящи работни места. 
 

 
 
VІІI. НАГРАДИ  
 
Връчването на наградите ще се състои на 21.07.2013г. след официалното 
приключване на състезанието.  
 
Генерално класиране:    Дивизия 1Х +Е   от І-во до ІІІ-то място – купи 
                                         Дивизия 2Х +Е   от І-во до ІІІ-то място - купи  
 
По класове :                    от І-во до ІІІ-то място – купи  
  
Отборно класиране:       от І-во до ІІІ-то място – купи 
 

IX. ЗАЯВКИ 
 
Попълнената заявка се изпраща на организатора АКСК „Плевен Рейсинг Тим“ на 
адрес:  
 



e-mail: plevenracing@abv.bg или факс 064 801 474 - включен автоматично  
 
Банкова сметка: „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД“ ,  
BG59 BPBI 7939 4076 0158 01  
 
Таксата за участие е 100лв.  
 
Телефон за връзка с организатора: 0887/55-83-12 – Ивайло Пондев 
 

За участващи в състезанието Рали-Крос "Плевен" 2013 има подсигурени места в хотел 
Балкан гр.Плевен. Желаещите да направят резервации до сряда 05.06.2013г. до 
18:00ч на тел/факс: 064/ 844-111 и e-mail: office@hotel-balkan.com .Цена на легло 
20лв без закуска и 26лв със закуска. 
 

Притежателят на лиценз /водач, състезател/ и механици трябва да са запознати с 
текстовете на националния кодекс по автомобилен спорт, специалния правилник за 
провеждане на автомобилни състезания на рали-крос и допълнителния правилник на 
състезанието и да спазват техните изисквания.  
На административния преглед, водачът е длъжен да представи:  
– оригинална заявка за участие (подписана и подпечатана);  
– документ за платена такса за участие;  
– валиден лиценз за съответната година, издаден от БФАС;  
– валидно свидетелство за управление на МПС;  
– медицински преглед от оторизирано медицинско заведение /с кръвна група на 
водача/;  
– застраховка гражданска отговорност за автомобилни състезания /индивидуална или 
групова за състезанието/ 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Р.Петков/ 
 


