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1.  ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Откриване на записванията: Понеделник, 27 март 2017   

Закриване на записванията: Понеделник, 17 април 2017, 24:00 ч. 

Административен и технически преглед: Събота 22 април 2017 от 08:30 

ч. до 11:50 ч. - пл. Македония, гр. Благоевград по следния график: 

08.30 ч. до 09.25 ч. автомобили от класове RC5 и HC5;  

09.25 ч. до 10.15 ч. автомобили от класове RC4 и HC4;  

10:15 ч. до 11:00 ч. автомобили от класове RC3 и HC3;  

11:00 ч. до 11:50 ч. автомобили от класове RC1, RC2, HC1 и HC2; 

(Разрешава се влизането на автомобилите в сервизния парк след 

даден пропуск на технически преглед по схема на организатора – кв. 

Еленово гр. Благоевград) 

 

Събота 22 април 2017 

Първо заседание на спортните комисари: 12:00 ч. 

Официално откриване на състезанието: 12:30 ч. (всички пилоти с 

екипи) пред Ларго Мол 

Брифинг с участниците: 13:00 ч. , пред Ларго Мол 

Отвеждане до сервизния парк: 13:30 ч.  

Спира се движението по трасето: 13:30 ч. 

Начало на официална тренировка: 14:30 ч. – 3 манша 

Неделя, 23 април 2017 г. 
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Спира се движението по трасето: 09:00 ч. 

Старт на състезанието: 10:00 ч. – 3 манша 

Закрит парк – след финал на трети манш 

Публикуване на резултатите и награждаване: 15:00 ч., място: на старта 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Автомобилен Спортен клуб ДИАМО и БФАС организират 

aвтомобилно състезание Планинско „Благоевград”. Състезанието е II-ри 

кръг от Националния шампионат по планинско изкачване, което  ще се 

проведе на трасето посока с. Делвино, гр. Благоевград на 22-23 април 

2017 г. 
 

Адрес на Организатора: гр. Благоевград, ул. Георги Попов 5, Автосервиз 

„ДИАМО“, Тел: 073/ 881881, факс: 073/881881, имейл: diamo91@abv.bg  

2.1. Организационен комитет: 

Председател: гл. инспектор Кирил Манов – началник обществен 

ред Община Благоевград   

Зам. Председател: гл. инспектор Георги Бучков - началник на ОП-

1РУП Благоевград  

   Благой Ангов – Мениджър „СОТ 161“  

Членове:  Славчо Кордев – Управител Автогаз сервиз „САНИ“,              

Георги Стоянов – Мениджър „ДИАМО“ ЕООД 

2.2. Официални лица на състезанието: 

Председател на спортните комисари: ……………Любомир Кордев 

Спортни комисари: ……………………………..…Валя Панталеева 

                                                                                         Анастас Кънев 

Наблюдател на БФАС: …………………………….Валя Панталеева 

Секретар на Спортните комисари: ………….Десислава Димитрова 

mailto:diamo91@abv.bg
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Директор: ……………………………………………Диана Стоянова 

Спортен директор: …………………………………..Георги Стоянов 

Председател на техническата комисия: ……………..Никола Попов 

Секретар на състезанието: …………………….Мариана Михтарска 

Отговорник по сигурността: ………..гл. инспектор Георги Бучков 

                                                   началник на ОП-1РУП Благоевград            

Отговорник за връзка със състезателите: ……….......Олга Стоянова 

Главен лекар: ……………………………………………………ЦСМП 

Отговорник времеизмерване и обработка на резултатите: …„И и Н”               

                                                                                                           ООД 

Отговорник радиовръзки: ………………………………Павел Киров 

Отговорник на съдиите по факти: ……...............Данаил Михтарски 

Отговорник за връзка с медиите: …………………Иванела Иванова 

2.3. Официални информационни табла: 

1. Официално информационно табло в щаба на състезанието. 

2. Информационно табло на административния и техн. преглед. 

3. Информационно табло на старта на състезанието. 

4. Информационно табло на финала. 

 

3.  Валидност: 

Планинско „Благоевград” е автомобилно състезание, валидно за 

Националния шампионат по планинско изкачване и се провежда в 

съответствие с: 

- МСК; 

- Годишната наредба на БФАС; 

- Специалния правилник за провеждане на автомобилни 

състезания; 

- Допълнителния правилник за състезанието; 
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4. Автомобили: 

До участие ще бъдат допуснати автомобили oт групa ,,A’’, група 

,,N’’, група ,,R’’, група ,,E1’’ и ,,E2-SH (силует)’’, създадени на базата на 

четириместни автомобили бeз oгрaничeниe нa oтвoрa нa 

турбoкoмпрecoрa и автомобили с национална хомологация. 

Автомобилите трябва да отговарят на изискванията на приложение “Ж” 

на ФИА и наредбата на БФАС за съответната година, и да имат 

технически паспорт. Гoривoтo трябвa дa cъoтвeтcтвa с изиcквaниятa нa 

чл.252.9.1 oт приложение „Ж“. 

5. Описание на трасето: 

- Дължина на трасето – 4 км.; 

- Денивелация на трасето – 20%; 

- Ширина на асфалтовата настилка – 5 м.; 

- Изкачвания – 3 манша; 

- Начин на стартиране – със светофарна уредба; 

- Начин на времеизмерване – с фотоклетки; 

 

6. АСК и водачи: 

До участие в Планинско „Благоевград” се допускат АСК и водачи -

редовно лицензирани за 2017 година, запознати с годишната наредба, 

МСК, специалния правилник за провеждане на автомобилни състезания 

на планинско и допълнителния правилник на състезанието. 

7.  Заявки за участие: 

Всеки лицензиран водач, който желае да участва в Планинско 

„Благоевград” трябва да изпрати (по факс 073/ 881881 или и-мейл 

diamo91@abv.bg до 24:00 ч. на 17 април 2017 г.) заявка попълнена по 

образец и копие от документ за платена такса. Оригиналната заявка с 

печат на клуба се представя на административния преглед. 

Такса участие – 140 лв.               Преведена по банков път на: 

mailto:diamo91@abv.bg
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СК „ДИАМО“  IBAN: BG29STSA93000001894851     

    BIC: STSABGSF          Банка ДСК 

Заявка без такса за участие се считат за неподадени в срок. За 

подадена заявка след 24:00 ч. на 17 април 2017 г. до сряда 19 април 2017 

г. 20:00 ч., се налага глоба в размер на 100 лв. по сметката на БФАС. 

8. Застраховки: 

Задължителната застраховка на състезанието - за трети лица (ГО) се 

сключва от организатора. На всеки състезател ще се предостави копие от 

полицата. Минималният праг на застрахователното събитие е 300 000 лв. 

Организаторът не носи отговорност за щети, причинени от участниците 

и на участниците. 

9. Административен преглед: 

Водачите са длъжни лично да се представят на административната 

проверка със следните документи: 

- Оригинална заявка – подписана и подпечатана; 

- Документ за платена такса за участие; 

- Лиценз на пилота за 2017 г.; 

- Шофьорска книжка кат. В /не се изисква за участници под 18 г./ 

придружена с контролен талон; 

- Документ за извършен годишен медицински преглед; 

 

10.  Технически преглед на автомобила: 

- Водачите задължително трябва да представят автомобилите си 

лично със състезателни номера, по график определен от 

организатора; 

- Не се разрешава участието в тренировките и състезанието на 

автомобил, който не отговаря на техническите изисквания към 

автомобилите за съответната година. Всеки хомологиран 

автомобил трябва да притежава хомологационен фиш и всички 

автомобили представят валиден технически паспорт при 

извършването на прегледа; 
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- По всяко време на състезанието може да се извършва технически 

преглед от технически комисар; 

- Заключителен технически преглед се извършва след завършване на 

състезанието; 

11. Брифинг: 

- Участници, които не присъстват лично на брифинга се наказват с 

глоба от 150 лв.; 

- Неприсъствието им не ги освобождава от задължението да 

изпълняват всички указания дадени на брифинга; 

 

12. Задължения на водачите:  

- На участниците е забранено да управляват автомобилите под 

въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества; 

- Водачите нямат право да напускат очертанията на трасето. При 

установяване на умишлени действия по пресичане със съкращаване 

на трасето, по доклад на съдия по факти (сигналист) или с камери, 

(предоставянето на онборда е задължително), спортния директор 

налага наказание, както следва: 

- При първо нарушение -10 н. с.; 

- При второ нарушение - отстраняване от състезанието; 

- Водачите са длъжни да съобразяват своето поведение със 

сигналите на длъжностните лица (флагове);  

- Спирането по трасето за получаването на чужда помощ е 

забранено; 

- Всякакво движение срещу посоката на състезанието е забранена; 

- Забранено е напускането на сервизния парк по време на 

тренировките и състезанието, без разрешение на рейс директора, с 

изключение на случаите, когато автомобила ще стартира; 

- Подгряването на гуми е разрешено само с технически средства. 

Забранено е подгряването на гуми в движение!; 

- Водачът е длъжен на брифинга, откриването и награждаването на 

състезанието да бъде облечен в състезателния си екип; 

- Всички водачи са длъжни да присъстват на награждаването; 
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13. Тълкуване на правилника: 

- Всички спорни въпроси, които не са уточнени в настоящия 

правилник могат да бъдат тълкувани само от Спортните комисари; 

- Всички евентуални изменения или допълнения се обявяват в 

бюлетини, номерирани, с посочена дата и час на издаване, като 

тези бюлетини са неразделна част на допълнителния правилник. 

Тези допълнения се оповестяват на официалните информационни 

табла; 

 

14. Старт, финал, времеизмерване: 

- По трасето са разпределени сигналисти, оборудвани с 

радиостанции, флагове (зелен, жълт, червен), пожарогасители, 

метли, лопати и препарат за обезмасляване; 

- С цел подготвяне на публиката и за нейна безопасност – 5 мин. 

преди старта на първия състезателен автомобил на всеки манш, 

както и ако бъдат спрени за повече от 10  мин.  

тренировките или състезанието, по трасето преминава 

автомобил на организаторът с номер “0”; 

- Водача е длъжен 5 мин. преди своя старт да се подреди по реда на 

стартиране на 20 метра от стартовата линия. Водачът се намира в 

състояние на готовност да бъде поканен от стартьора 30 секунди 

преди времето му за стартиране; 

- Водачът спира на старта като опира предната част на автомобила в 

маркера поставен от стартьора на стартовата линия. При 

нарушение водача се наказва с 10 секунди добавено време към 

манша;   

- Ако някой не успее да стартира до 20 секунди след времето му за 

старт, то той отпада от тренировъчния манш или ако е по време на 

състезанието – отпада от състезанието;  

- Стартира се от място след светване на зелен светофар. Фалстарт не 

се отчита; 

- Състезателните автомобили стартират на интервал от 1 минута;  
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- При инцидент или спиране на състезанието, поради което 

стартиралите водачи не са успели да постигнат добър резултат, 

по преценка на спортния директор и под негово ръководство 

същите се отвеждат за нов старт; 

 

15. Тренировки: 

- Извън регламентираното време за тренировка и състезание се 

забранява движението със състезателния автомобил по трасето в 

посока на състезанието минимум 10 дни преди състезанието и по 

време на проявата; 

- Официалната тренировката се провежда в минимум три манша; 

- Водачите, които не се подредят 5 минути преди времето си за 

стартиране и пропуснат часовия си график, не се допускат до старт 

в тренировъчния манш; 

- Всички маншове в тренировката са задължителни; 

- Ако водач по някакви уважителни причини не може да стартира, 

той трябва да уведоми рейс директора, който може да му разреши 

стартиране в тренировъчния манш последен. Мястото на не 

стартиралия се заема от следващия водач; 

- До тренировка се допускат само автомобили, които са 

преминали технически преглед; 

 

16. Състезание: 

- Състезателните маншове се провеждат по ред и часови график, 

изготвен от организатора и приет от спортните комисари;   

- Стартирането в маншовете се извършва по обратен ред на 

постигнатите времена от тренировката, водачът с най-слаб 

резултат от тренировките стартира първи на състезанието, водачът 

с най-добър резултат стартира последен; 

- Водачите, които не се явят 5 мин. преди времето си за стартиране 

на предварително подреждане и пропуснат часовия си график, не 

се допускат до старт/дисквалифицират се/; 

- След последния манш автомобилите влизат в закрит парк; 
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17. Чужда помощ: 

- Всяка чужда помощ по време на тренировката и състезанието води 

до изключване; 

- Спрели /отпаднали/ автомобили се изтеглят само под 

ръководството на рейс директора; 

 

18. Закрит парк: 

- Това е мястото, където водачът е длъжен да остави автомобила си, 

след завършване на състезанието; 

- В него могат да влизат само официални лица, натоварени с 

наблюдение; 

- Никакви действия като ремонт, настройки, отваряне на предния 

или заден капак, и други не са разрешени; 

 

19. Заключителен преглед: 

- След финала техническите комисари извършват заключителен 

технически преглед, като по решение на спортните комисари 

или след протест се извършва допълнителен преглед на 

определени автомобили 

20. Наказания: 

- Според Специалния правилник за Планинско изкачване и 

годишната Наредба за 2017 г. 

21. Класиране: 

- Генерално класиране 

- Класиране по класове 

- Отборно класиране 

 

22. Протести: 
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- Протести се подават до директора и се разглеждат от спортните 

комисари съгласно МСК и годишната наредба. 

23. Обжалване: 

- Съгласно МСК и Годишната Наредба. 

24. Заключителни разпоредби: 

- При наличието на форсмажорни условия по предложение на 

спортния директор и с решение на спортните комисари, 

състезанието може да се проведе частично, като при пробягване 

на по-малко от 60%, в класирането състезателите получават 

половината точки; 

-  В сервизния парк са определени места за състезателите по 60 кв. 

м. При желано място повече от 60 кв. м., в заявката се записва 

желаната площ, като квадратурата над 60 кв. м. се заплаща по  3 

лв. за кв. метър.; 

- Организаторът си запазва правото при възникване на непредвидени 

обстоятелства да отложи или отмени състезанието, като се 

аргументира писмено пред БФАС за това си решение; 

25. Правила за състезателните номера и рекламите по 

автомобилите: 

- Състезателните номера не може да се модифицират. 


