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СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ПРОМЕНИТЕ В СПОРТНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРАВИЛА ЗА АВТОМОБИЛНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ ПО РАЛИКРОС ЗА 2023 Г. 

 
СПОРТНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО РАЛИКРОС 

Член Стар текст до 31.12.2022 Нов текст за сезон 2023 
10 ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ  10. ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ  

10.1 „Дивизия 1: Туристически автомобили с 4 задвижващи колела, 
атмосферни или турбо двигатели с коригиран обем на двигателя до 
3500 см3. Позволени са модификациите номерирани в чл.279.2 и 
279.3 от Приложение J. Автомобилите трябва да са от затворен тип, 
с твърд и неотваряем покрив.“ 

10.1. Дивизия 1: Туристически автомобили с 4 
задвижващи колела, атмосферни или турбо 
двигатели с коригиран обем на двигателя до 
3500 см3. в съответствие с чл. 251 до 255 от 
Приложение J. и с модификации, отговарящи на 
чл. 279-3. Автомобилите трябва да са от затворен 
тип, с твърд и неотваряем покрив. 

10.2 "Дивизия 2: Туристически автомобили с преден двигателен мост. 
Максимално разрешен обем на двигателя е до 1600 см3. Позволени 
са модификациите номерирани в чл.279.2 и 279.3 от Приложение J. 
Автомобилите трябва да са от затворен тип, с твърд и неотваряем 
покрив." 

10.2. Дивизия 2: Туристически автомобили с преден 
двигателен мост. Максимално разрешен обем на 
двигателя обем на двигателя до 1600 см3. в 
съответствие с чл. 251 до 255 от Приложение J. и 
с модификации, отговарящи на чл. 279-3. 
Автомобилите трябва да са от затворен тип, с 
твърд и неотваряем покрив. 

10.3 "Дивизия 3: Туристически автомобили със заден двигателен мост. 
Максимално разрешен обем на двигателя е до 2000 см3. Позволени 
са модификациите номерирани в чл.279.2 и 279.3 от Приложение J. 
Автомобилите трябва да са от затворен тип, с твърд и неотваряем 
покрив." 

10.3. Дивизия 3: Туристически автомобили със заден 
двигателен мост. Максимално разрешен обем на 
двигателя обем на двигателя до 2000 см3. в 
съответствие с чл. 251 до 255 от Приложение J. и 
с модификации, отговарящи на чл. 279-3. 
Автомобилите трябва да са от затворен тип, с 
твърд и неотваряем покрив. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

Член Стар текст до 31.12.2022 Нов текст за сезон 2023 
1. ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ 1. ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ 

1.1 

"Дивизия 1: Туристически (гр. А), серийни (гр. N) и автомобили 
от Група Е, като всички трябва да отговарят на 
модификациите упоменати в Приложение J, чл.279.2 и 279.3. 
С 4 задвижващи колела, атмосферни или турбо двигатели 
с коригиран обем на двигателя до 3500 см3." 

1.1. Дивизия 1: Туристически (гр. А), серийни (гр. 
N) и автомобили от Група Е, като всички 
трябва да са в съответствие с чл. 251 до 255 от 
Приложение J. и с модификации, отговарящи 
на чл. 279-3. С 4 задвижващи колела, 
атмосферни или турбо двигатели с коригиран 
обем на двигателя до 3500 см³. 

1.2 

"Дивизия 2: Туристически (гр. А), серийни (гр. N) и автомобили 
от Група Е, които отговарят на модификациите упоменати в 
Приложение J, чл.279.2 и 279.3. С предно задвижване, 
атмосферни до 1600 см3" 

1.2. Дивизия 2: Туристически автомобили с 
преден двигателен мост. Максимално 
разрешен обем на двигателя обем на 
двигателя до 1600 см³. в съответствие с чл. 
251 до 255 от Приложение J. и с модификации, 
отговарящи на чл. 279-3. Автомобилите 
трябва да са от затворен тип, с твърд и 
неотваряем покрив. 

1.3 

"Дивизия 3: Туристически (гр. А), серийни (гр. N) и автомобили 
от Група Е които отговарят на модификациите упоменати в 
Приложение J, чл.279.2 и 
279.3. С задно задвижване, атмосферни до 2000 см3." 

1.3. Дивизия 3: Туристически автомобили със 
заден двигателен мост. Максимално 
разрешен обем на двигателя обем на 
двигателя до 2000 см³. в съответствие с чл. 
251 до 255 от Приложение J. и с модификации, 
отговарящи на чл. 279-3. Автомобилите 
трябва да са от затворен тип, с твърд и 
неотваряем покрив. 
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Технически изисквания Модел ВАЗ: 

Точка Стар текст до 31.12.2022 Нов текст за сезон 2023 

15 
"Фланци – свободни по отношение на размер, но захванати 
неподвижно към главината и изработени по чертеж, посочен 
от техническата комисия." 

15. Фланци – свободни по отношение на размер, но 
захванати неподвижно към главината. 

 
ЧЕЛНИ И СТРАНИЧНИ СТЪКЛА 

Член Стар текст до 31.12.2022 Нов текст за сезон 2023 
11 ЧЕЛНИ И СТРАНИЧНИ СТЪКЛА 11. ЧЕЛНИ И СТРАНИЧНИ СТЪКЛА 

 

"Страничните и задно стъкло може да са оригинални - 
SECURIT покрит с фолио. Ако са от поликарбонат, минималната 
дебелина е задължително да е: 

- задно стъкло - минимум 4 мм. 
- странично – минимум 2 мм" 

Страничните и задно стъкло може да са оригинални - 
SECURIT покрит с фолио. Ако са от поликарбонат, те трябва 
да са със същата прозрачност като оригиналните и с 
минималната дебелина 4.5 мм. 

 
ОГЛЕДАЛА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ   

Член  Нов текст за сезон 2023 
23 ОГЛЕДАЛА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ               23. ОГЛЕДАЛА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ   

Нов  
Задължително автомобилът трябва да бъде оборудван с 
поне две огледала за обратно виждане. Всяко едно от 
огледалата трябва да бъде с площ не по-малка от 90 см2. 

 
ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 

Член  Нов текст за сезон 2023 

25 ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 

            Добавя се: 
Пожарогасителите трябва да са достъпни за пилота в 

състезателно положение – облечен с екип и със стегнати колани.                     
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СЕДАЛКИ И КОЛАНИ 

Член Стар текст до 31.12.2022 Нов текст за сезон 2023 

26 СЕДАЛКИ И КОЛАНИ 26. СЕДАЛКИ И КОЛАНИ 

 Колани: Колани: 

 

"Изисква се FIA хомологиран 6-точков колан, отговарящ на ФИА 
стандарт 8853-98, 8854-98 или 8853-2016 
Технически лист 24 КОЛАНИ ХОМОЛОГИРАНИ ПО ФИА СТАНДАРТ 
8853-98 И 8854-98 
Могат да се ползват до 31.12.2022. 
Технически лист 57 КОЛАНИ ХОМОЛОГИРАНИ ПО ФИА СТАНДАРТ 
8853- 2016 
Препоръчителни за всички, задължителни от 01.01.2023." 

Изисква се FIA хомологиран 6-точков колан, отговарящ 
на ФИА стандарт 8853- 2016 
Технически лист 57 КОЛАНИ ХОМОЛОГИРАНИ ПО ФИА 
СТАНДАРТ 8853-2016 
Задължителни от 01.01.2023. 

 

Всички текстове са съгласувани с Техническата комисия към АФБ. 
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