
 

 Допълнителен правилник Ралиспринт ТВЪРДИЦА 2017                                          Стр. 1 / 27 

 

 
 

 

 

 

 

2-ри ЗИМЕН РАЛИСПРИНТ 

ТВЪРДИЦА– 2017 

 

 

Подготвително тренировъчно, учебно-

методично мероприятие на сняг 

10-11 Февруари 2017.  

Организирано от: 

МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ 

и 

Община Твърдица 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН  ПРАВИЛНИК 

 



 

 Допълнителен правилник Ралиспринт ТВЪРДИЦА 2017                                          Стр. 2 / 27 

 

 

      Мероприятието ще се проведе с тренировъчно, учебно-

методическа цел и подготовка на състезателите за сезон 2017. 

Ралиспринтът е открит и е свързан с тренировъчния процес на 

пилотите и техните отбори. 
 

 

Ралиспринт Твърдица 2017 е организиран в подкрепа развитието и популяризирането на 

автомобилния спорт с цел подготовка на отбори, автомобили и състезатели в зимни 

условия. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ.  

1.1  Въведение 

Този Ралиспринт ще се проведе с учебно-методическа цел и подготовка на състезателите 

за сезон 2017. Мероприятието е открито и е свързано с тренировъчния процес на пилотите 

и техните отбори. Всякакви модификации, изменения и/или промени на този Допълнителен 

правилник ще бъдат обявени само в бюлетини  с номер и дата, (издадени от Директора и 

Спортните комисари).Допълнителна информация ще бъде публикувана в Рали инфо. 

 

1.2 НАСТИЛКА.  

Всички специални етапи са на сняг 

1.3 Специални Етапи и обща дължина на ралиспринта 

Обща дължина на СЕ  22,4 км  

Обща рали дистанция  40.1 км 

Брой на специалните етапи  4  

Брой на секциите  4 

Брой на дните  1 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ.  

2.1 Цел на мероприятието:  

2017 Зимна подготовка за пилоти и навигатори  

2017 Зимна подготовка за пилоти и навигатори от Хюндай Рейсинг Трофи  

2.2 ОРГАНИЗАТОР, адрес и данни за контакт: 

МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ 

8890 гр. Твърдица, ул. Балкан 22 

 тел. +359 887 427219, +359 888 604068, , ел.поща: g.gvozdeykov@gmail.com 

Работно време (работни дни)  09:00 - 17:00      

2.3 ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕКИП:  

Председател         г-н Атанас Атанасов – Кмет на Община Твърдица (РБ) 

Членове                 г-н Петър Гьошев – Моторспорт Академия (РБ) 

Членове                 г-н Георги Гвоздейков – Моторспорт Академия (РБ) 

Членове                 г-н Христо Христанов – Моторспорт Академия  (РБ) 

Членове                 г-н  Владо Демирев - Директор ОДПБЗН Сливен  (РБ) 

Членове                 г-н  Митко Минчев – РУ  МВР Твърдица                                   (РБ) 

Членове                        г-н.   

2.4 СПОРТНИ КОМИСАРИ: 

(РБ) 

Председател СК                                                г-н Пламен Иванов (РБ) 

Спортен комисар                                               г-н Стефан Чолаков     (РБ) 

Спортен комисар                                               г-н Валентин Иванов (РБ) 

http://lvrally.com/
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2.7 ЩАБ НА РАЛИСПРИНТ И ОФИЦИАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО:  

Място:  МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ гр. Твърдица 

 

Ден: Дата: Време: 

Петък Февруари 10. 2017 08:00-20:00 

Събота   Февруари 11. 2017 08:00-19:00 

 

Електронно официално информационно табло на сайт: www.motorsportacademy.bg 

2.8 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСТАРТОВ ЗАКРИТ ПАРК.  

Място: Площад „Свобода“ гр. Твърдица.  

2.9 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МЕДИЯ ЦЕНТЪР.  

Място:  МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ гр. Твърдица 

  

Ден: Дата: Време: 

Петък Февруари 10. 2017 10:00-20:00 

Събота  Февруари 11. 2017 08:00-18:00 

 

2.10 РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕРВИЗНИЯ ПАРК  

Сервизните зони са свободни 

     

 

 

 

2.5 НАБЛЮДАТЕЛ:   

  Наблюдател БФАС г-н Стефан Хаджилуков (РБ) 

 

2.6 ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА:  
 

   

  Директор на състезанието   г-н Христо Христанов (РБ) 

Зам. Директор  г-н Валентин Бонев (РБ) 

Координатор и помощник на директора г-н Стоян Радев (РБ) 

Отговорник по сигурността  г-н Мирослав Дяков (РБ) 

Отговорник трасета г-н Славчо Иванов (РБ) 

  Техническа комисия  г-н Веселин Шишков (РБ) 

Времеизмерване и резултати г-н Янко Калев   (РБ) 

Радиовръзки г-н Таньо Танев  (РБ) 

Доктор на ралито  Д-р. Василеса Симеонова   (РБ) 

Връзки със състезателите г-н Васко Христов (РБ) 

Отговорник връзки с медиите  г-жа Силвия Митова  (РБ) 
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3. ПРОГРАМА.  

 

 

Публикуване на допълнителен правилник Уебсайт 
Понеделник, 
16 януари 
Понеделник 

Начална дата за подаване на заявки   
Понеделник, 
16 януари 

Краен срок за подаване на заявки   
Сряда, 
8 февруари, 20:00ч. 

Публикуване на списъка със заявените 
участници 

Уебсайт 
Четвъртък, 
9 февруари, 10:00ч. 

Публикуване на карта на специален етап и 
трасе 

Уебсайт 
Четвъртък, 
9 февруари, 20:00ч. 

Откриване на Щаб на Ралиспринт и работно 
време 

      гр. Твърдица 
Моторспорт Академия Място: 

 
  

  
 

  Петък, 
10 февруари, 8:00 - 20:00ч.   

 
  

Дата и час:   Събота, 
11 февруари, 08:00 - 20:00ч.   

 
  

Официално информационно табло 

Място: 
гр. Твърдица, 
Дом на Културата - Твърдица 

  
 

  Моторспорт Академия 

Дата и час: 
И на уебсайт: 
www.motorsportacademy.bg 

 Aдминистративна проверка, регистрация за 
опознаване, получаване на материали и 

документи 

      гр. Твърдица 

Място: 
 

  Моторспорт Академия 

  
 

  Петък, 
10 февруари, 10:00 - 12:00ч. Дата и час:   

  
 

    
 

  

График за опознаване на скоростния етап 

Място:     Петък, 

  
 

  10 февруари, 

Дата и час:   СЕ 1, 2, 3, 4 - 13:00 - 16:00ч. 

Откриване на пресцентъра и акредитация 

Място: Моторспорт Академия 

  
 

  Петък, 
10 февруари, 10:00ч. Дата и час: 

Технически преглед - маркиране и 
пломбиране 

Място: Моторспорт Академия 

Дата и час: Петък, 
10 февруари, 17:00 - 19:00ч. 

Първо заседание на спортните комисари 

Място: 
Щаб на ралито, 

Моторспорт Академия 

Дата и час: Петък, 
10 февруари, 19:15ч. 

Публикуване на списъка и реда за стартиране 

Място: 

Официално информационно 
табло 

Моторспорт Академия 

Дата и час: Събота, 
10 февруари, 20:00ч. 
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Церемониален старт 

 
Място: 

 
Твърдица 
Площад "Свобода" - Твърдица 

Дата и час: Петък, 
10 февруари, 20:30ч. 

Старт на ралиспринт 

Място: 
ЧК1 - Предела  

Разклона за гр. Елена и х. 
Чумерна 

Дата и час: Събота, 
11 февруари, 9:30ч. 

Финал на Ралиспринт и церемония по 
награждаването 

Място: 
гр. Твърдица 

Моторспорт Академия 

Дата и час: Събота, 
10 февруари, 16:30ч. 

Заключителна пресконференция 

Място: 
гр. Твърдица 

Моторспорт Академия 

Дата и час: Събота, 
11 февруари, 17:00ч. 

Заключителен технически преглед 

Място: 
гр. Твърдица 

Моторспорт Академия 

Дата и час: Събота, 
11 февруари, 17:00ч. 

Публикуваване на официално крайно 
класиране 

Място: 

Официално информационно 
табло 

Моторспорт Академия 

Дата и час: Събота, 
11 февруари, 17:30ч. 

 

4. ЗЯАВКИ  

4.1 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ 
Краен срок за подаване на заявки: Сряда, Февруари 8.2017, 20:00ч..  

4.2 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИ  

Участниците, които желаят да се включат в Ралиспринт Твърдица 2017 трябва да изпратят 

дължимата такса и попълнена форма на Заявка до Организатора на мероприятието преди 

обявения краен срок. Ако тази заявка е изпратена по факс или електронна поща, оригинала 

трябва да бъде предоставен на Организатора не по-късно от 2 дни след изтичане на срока 

за заявки. Участниците са длъжни да прикрепят копие на състезателните си лицензи. 

Подробности относно навигатора могат да бъдат определени при административната 

проверка на екипажа. Е-поща за изпращане на формулярите за участие е 

g.gvozdeykov@gmail.com. 

Заявката се приема само ако е придружена от общия размер на таксата за участие. С 

подписване на формата за заявка всеки участник разрешава да се публикува в медиите 

информацията, посочена в нея. 
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4.3 БРОЙ НА ДОПУСТИМИТЕ УЧАСТНИЦИ И КЛАСОВЕ  

4.3.1 Брой на допустимите участници 

Броят на участниците е ограничен до 40 автомобила. Ако са получени повече от 40 заявки, 

Организаторът си запазва правото сам да реши кои заявки сред неприоритетните 

участници ще бъдат приети. 

4.3.2 Допустими автомобили 

За участие на Ралиспринт Твърдица 2017 ще бъдат допускани автомобили отговарящи на 

чл. 255 A от 2013, Приложение Ж от ФИА Регионалните Рали Шампионати. 

   - Група R5 автомобили, отговарящи на 2016 FIA Приложение Ж, чл. 261 

   - Национално хомологирани автомобили  

   - 2WD Група R автомобили (отговарящи на чл. 260 и чл. 260 D) 

   - Супер 1600 автомобили 

   - Група А автомобили с коригиран обем на двигателя по-малко от 1600 куб.см. 

   - 2WD група А автомобили до 2000 куб.см. 

   - 2WD група N автомобили до 2000 куб.см. 

            - WRC автомобили 

            - Автомобили за шампионата Хюндай рейсинг трофи 

            - Автомобили от категория “E” 

4.3.3 Автомобилите са разделени в следните класове: 
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4.3.4Допълнителни разпоредби. 

- Автомобили хомологирани като Кит-кар автомобили, където капацитетът е между 1400 и 

1600 куб.см., може да бъдат допуснати, ако отговарят на изискванията чл. 255-6.2 "тегло" 

на Приложение Ж. 

- Автомобили с две задвижващи колела, с дизелов двигател с турбо компресор, с 

номинален обем на двигателя по-малко от 2000cc се приемат в група А и N. 

- За Супер 2000-рали автомобили с изтекла хомологация, могат да участват в ралито като 

трябва да спазват Приложение Ж, чл. 255А, от 2013 и ще бъдат допускани без никакви 

наказания. 

- За Супер 1600 автомобили с изтекла хомологация, могат да участват в ралито и ще бъдат 

допускани без никакви наказания  

- Технически паспорт FIA е задължително за S2000, R5, Супер 1600 автомобили. 

 

4.3.5 Стандартни тренировъчни автомобили. 

Ще се допускат серийни автомобили за тренировъчно преминаване по трасето. Тези 

автомобили задължително трябва да бъдат оборудвани с пожарогасител и действащи 

предпазни колани, а пилота да притежава лиценз издаден минимум до 2015г. Екипажа 

трябва да е задължително с негоряем екип и каска. Членовете на екипажа ще подпишат 

декларация за доброволно участие в мероприятието, както и поемат цялата отговорност 

върху себе си в случай на инцидент. Също така ще им бъде проведен инструктаж за 

спазване на мерките за безопасност. 

 

Classes   Groups  

         SC1    over 2000cc 

 
SC2  

1600cc and up to 2000cc  

(diesel / up to 2000cc )  

 SC3  to 1600cc  

 

4.4 ТАКСА УЧАСТИЕ 

Такса участие с рекламата от Организатора:  160 лева 

            

4.5 ПОДРОБНОСТИ ЗА ПЛАЩАНЕ  

Таксата за участие трябва да се преведе по следната банкова сметка: 

- Банка – Райфайзен Банк  

BIC: RZBBBGSF 

IBAN: BG52RZBB91551007375952 – МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ ООД 

 

4.6 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТАКСА УЧАСТИЕ 

Пълната такса за участие ще се връща: 

- на кандидати, чиято заявка за участие не е приета - 100% възстановяване 

- случай на непровеждане на ралито по извънредни обстоятелства - възстановяване 75% 

Организаторът може да върне 50% от таксата за участие на заявени състезатели, само в 

случай на извънредни обстоятелства, поради които състезателят няма възможност да 

вземе участие в ралито (причината за неучастие трябва да бъде потвърдена писмено от 

съответната национална спортна власт). Заявката за връщане на сумата, с посочени 
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причини за неучастие и с включени банкови данни, трябва да бъде изпратена до 

организатора най-късно до началото на Административната проверка. 

 

4.7 ПАКЕТИ С МАТЕРИАЛИ ЗА УЧАСТНИЦИ 

Печатни материали и 

стикери за екипажа 

Участници със 

състезателни 

автомобили    

Hyundai Racing 

Trophy 

Участници със 

стандартни 

автомобили 

Пътна книга 1 1  1  

Допълнителен Правилник  1 1 1 

Програма 1 1  1  

Плаки за опознаване 1  1  1  

Плаки за съст. автомобил 1  1  1  

5. ЗАСТРАХОВКА  

5.1 Организаторът е сключил застрахователен договор с TBA, ПОЛИЦА No......... 

5.2 Таксата за участие включва отговорността на застрахователната премия за покриването 

на щети, причинени на трети лица по време на състезанието до 300 000 Лева. 

5.3 Застраховката започва със старта (ЧК0) и покрива екипажите преминаващи през СЕ на 

ралито, от старта на първата състезателна отсечка до края на ралито или до момента на 

отказ, изключване или отстраняване на състезател от ралито. Състезателни автомобили, 

които са се оттеглили и рестартират отново не се считат за окончателно отпаднали. 

 

5.4. Автомобили, които са със Сервизни и Помощни плаки и/или всякакви други специални 

плаки, издадени от организатора (с изключение на колите за сигурност “S“ и „0” колите на 

организатора) не са покрити от застраховката на състезанието, тези автомобили се движат 

единствено на отговорност на техните собственици и организаторът не носи отговорност за 

тях. 

 

Автомобилите, използвани от екипажите по време на опознаването, дори ако са със 

специален стикер на състезанието, трябва да бъдат застраховани от техните собственици. 

Организаторът не носи отговорност за такива автомобили. Същото правило важи и за 

автомобилите, използвани от водачи, които вземат участие само в опознаването. 

 

5.5 В случай на злополука като допълнение към процедурата предвидена в чл. 40.3 на 

Правилник на ФИА за Регионален Рали Шампионат 2016 – състезателят или негов 

представител трябва незабавно да подадат писмено уведомление до Директора на 

състезанието в рамките на 24 часа. Те трябва да  опишат обстоятелствата, при които е 

настъпила злополуката, причините и всички пострадали лица. 

 

5.6 Всички екипажи са длъжни да предоставят на Административната проверка валидна  

застрахователна полица Гражданска отговорност (ГО) за автомобила и Зелена карта (за 

чуждестранните състезатели). Без тези документи, екипажът няма да бъде допуснат до 

участие. 
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6. РЕКЛАМА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

6.1 РЕКЛАМА  

Номерата, плаките на ралито и рекламата на Организаторите се поставят върху 

определените места по състезателния автомобил, съгласно Приложение 4, преди явяване 

на Технически преглед. 

 

6.1.1 Организатора предоставя 2 стикера със допълнителна реклама с размери 40см Х 15 

см., която трябва да бъде поставена на определените места описани в Приложение 4. 

6.2 ЗАГУБА ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  РЕКЛАМА 

Всеки екипаж нарушил чл.6.1 и чл. 6.1.1 от настоящия Правилник ще бъде санкциониран. 

При констатирано нарушение по време на състезанието – липса (или всякакъв друг вид 

реклама) предоставена от Организатора на екипажа, се наказва с глоба в размер от 500 

Лева. На всеки участник е позволено да поставя всяка реклама в съответствие с 

нормативните изисквания на правилниците. 

6.3 СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА, ИМЕНА И РАЛИ ПЛАКИ  

Състезателните номера, плаки и реклами ще бъдат изработени от Организатора в 

съответствие Регионалния Спортен Правилник на ФИА за 2016 г., чл.18 и 19 и Приложение 

4 от настоящия Допълнителен правилник.  

Номерата и плаките трябва да се поставят на рали автомобилите, преди те да са 

преминали Технически преглед и трябва да са видими по време на цялото състезание, 

каквото е изискването в Регионалния Спортен Правилник  на ФИА за 2016 г. 

Следните стикери трябва да се поставят на автомобилите от техническите комисари: 

-  на техническата проверка се поставя стикер „Проверено” с размер 10 см ширина х 6 

см височина (на лявото задно странично стъкло). 

 

7. ГУМИ. 

7.1 СЪОТВЕТСТВИЕ: 

Използването на зимни гуми е задължително. Разрешено е използването на гуми с шипове 

и състезателни гуми за сняг. 

 

7.2 КОНТРОЛ: 

Гумите ще бъдат проверявани по време на цялото състезание в съответствие с 

процедурата, дадена от Техническите комисари. 

8. ГОРИВО.  

8.1 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОРИВОТО:  

За състезателните автомобили е разрешено само използването на хомологирано гориво в 

съответствие с регулациите на FIA, както и гориво от търговската мрежа по 

бенциностанциите. За серийните автомобили е абсолютно забранено изпозването на LPG. 

Те могат да изполват и горивото определено за състезателните автомобили. 
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9. ОПОЗНАВАНЕ.  

9.1 ОПОЗНАВАНЕ И АВТОМОБИЛИ 

Регистрацията на автомобила за опознаване е задължителна преди началото на 

опознаването. Регистрацията ще се проведе в Секретариата на ралиспринта съгласно 

програмата. Екипажът получава стикери за идентификация на колата си (стартов номер). 

Стикерите със стартовия номер трябва да бъдат поставени в горната част на предното и 

задно стъкло през цялото време на опознаването. Ако екипажа по време на тренировките, 

по някаква причина е принуден да замени колата за опознаване, трябва да информира 

Секретариата на ралито за това и да регистрира новия автомобил за опознаване. 

 

9.2 ГРАФИК НА ОПОЗНАВАНЕ:  

Графика за опознаване е посочен в Приложение 2. 

9.3 ПРОТИЧАНЕ НА ОПОЗНАВАНЕТО. 

9.3.1 Преминаване. 

Екипажите имат право на две преминавания през специалния етап в съответствие с 

графика, посочен в Приложение 2.  

9.3.2 Процедура на опознаването: 

По време на опознаването екипажите трябва да спрат на старта и финала на всеки 

специален етап за да могат маршалите да запишат тяхното преминаване.  

9.3.3 Ограничение на скоростта при опознаване (Чл. 25.4.4 от 2016 FIA RRSR)  

Всяко опознаване на специалните етапи трябва да бъде направено със скорост в 

съответствие със закона за движение по пътищата на Република България. Максималната 

скорост, определена за опознаване на СЕ е 70 км / ч, с изключение на онези места, в които 

има ограничение на скоростта със знаци или в населените места (50 км/ч или 30 км/ч) или 

други ограничения, отбелязани в пътната книга. Нарушаването на правилата за движение и 

най-вече, превишаване ограниченията на скоростта по обществените пътища, също ще 

бъдат контролирани от КАТ и ще бъдат налагани глоби в съответствие със законите за 

движение на Република България. 

9.3.4 Направление на опознаването.  

Всеки екипаж може да преминава през  специалния етап само в посока на движение на 

ралиспринта. Екипажите трябва  да изчакат колоната да премине през СЕ и след 

разрешение на съдията с ескортиращ автомобил ще преминат в обрана посока до старта. 

9.3.5 Рестрикции при опознаване:  

От датата на публикуване на този Допълнителен правилник, всеки пилот, навигатор, или 

всеки друг член на отбора, който е заявил намерение да участва в състезанието няма 

право да се движи по Специалния етап (СЕ) на ралиспринта. Всеки който трябва да 

премине през специалния етап, може да направи това само след като е получил писмено 

разрешение от Организаторите. Състезатели които не са спазили  това правило ще бъдат 

докладвани на Спортните комисари. 
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9.3.6 Брой на лицата в автомобила за опознаване.  

По време на всяко преминаване през специалния етап, е разрешено присъствието на 

максимум 2-ма души в автомобила за опознаване. 

9.3.7 Нарушения при опознаването: 

За нарушения при опознаването се счита всяко преминаване през специалния етап 

различно от посоченото в Графика за опознаване (Приложение 2), както и повече 

преминавания през СЕ, всяко нарушение ще бъде докладвано на Спортните комисари. 

9.3.8 Превишаване на скоростта по време на опознаване: 

При превишаване на  скоростта по време на опознаването, нарушителите ще бъдат 

наказани според Чл. 20,2 на 2016 FIA RRSR. 

При превишаване на  скоростта по време на опознаването се налага глоба от Директора на 

състезанието, както следва: за км в час над ограничението на скоростта - за всички водачи 

50 Лева. 

 

9.3.9 Превишаване на скоростта по време на ралиспринта: 

- При превишаване на скоростта по време на ралито се налага глоба от Директора 

на състезанието, както следва: за км в час над ограничението на скоростта - за 

всички водачи 50 Лева. 

- Тази глоба се налага независимо от глобата на КАТ. 

 

10.  АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА 
 

10.1 ГРАФИК 

         - Място:                                 Щаб на ралито 

          - Дата и час    Петък   Февруари 10.2017  10:00 - 12:00 

Всички състезатели трябва да се регистрират за Административна проверка, съобразно 

определения час обявен на информационното табло. Регистрация ще бъде на 

разположение след публикуването на Списъка на заявени. 

 

10.2 ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ:  
- лиценз на пилота и навигатора за участници със състезателни автомобили 

-  валидни свидетелства за правоуправление на пилота и навигатора 

- валидни паспорт или лична карта на пилота и навигатора 

-          лиценз на пилота за участници със стандартни автомобили 

-      валидно свидетелство за правоуправление на пилота за участници със стандарни 

автомобили 

- заявката за участие, попълнена с всички данни 

- валидна застраховка на състезателният автомобил 

- документи и регистрация на състезателния автомобил 

-     попълнена декларация и подписана от пилота и навигатора за участници със 

стандартни автомобили 
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11. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, МАРКИРАНЕ И ПЛОМБИРАНЕ  

11.1 ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД  

         - Място    МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ  

           -  Дата и час:                Петък, Февруари 10.2017    - 17:00 – 19:00 

11.2 ДОКУМЕНТИ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ 

ПРЕГЛЕД 

          За състезателни автомобили: 

          - Документ за рагистрация на автомобила; 

    - ФИА Оригинална хомологационна форма на автомобила; 

    - Технически паспорт на автомобила. 

    За стандартни автомобили: 

    - Документ за регистрация на автомобила: 

    - Валиден Годишен Технически Преглед 

11.3 ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕКИПАЖИТЕ  

 За състезателни автомобили: 

Състезателните каски е задължително да отговарят на изискванията на FIA Приложение Л, 

FHR - Ханс-система (да са одобрен от ФИА модел, както е описано в Технически Списък 

No.29 от Приложение Ж) и пожаро безопасни екипи(облекла) които трябва   да са 

хомологирани по ФИА 8856-2000 стандарт. Те ще бъдат проверени при Техническия 

преглед. Последните трябва да отговарят на изискванията в Гл. III на Приложение L от 

МСК. 

За стандартни автомобили: 

Състезателните каски е задължително да отговарят на изискванията на FIA Приложение Л. 

Пожаро безопасни екипи(облекла) които трябва   да са хомологирани по ФИА 8856-2000 

стандарт. Те ще бъдат проверени при Техническия преглед. Последните трябва да 

отговарят на изискванията в Гл. III на Приложение L от МСК. Изправни предпазни колани и 

действащ пожарогасител. 

11.4 МАРКИРАНЕ И ПЛОМБИРАНЕ 

 Автомобили с турбо компресори  ще бъдат маркирани и пломбирани в съответствие с 2016 

FIA RRSR: 

11.5 СПЕЦИАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

11.5.1 Оборудване на автомобилите 

Състезателните автомобили трябва да са оборудвани с: 

- две жилетки с луминесцентен цвят (по една на човек); 

- аптечка за оказване на първа помощ 

- един светло отражателен триъгълник; 

- две резачки за коланите, лесно достъпни за пилота и навигатора, когато са в седнало 

положение и със закопчани колани, както е описано в член 253.6.1 от Приложение Ж на 

ФИА. 
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11.5.2 Ниво на шум на двигателите   

Максимално допустимото ниво на шума е 98 dBA. Нивото на шума ще се измерва със 

Сонометър регулиран на „А“ и „Бавно“, поставен на разстояние 50 см от изпускателния 

отвор и под ъгъл 45°, при работещ двигател на автомобила на 3.500 оборота.  

11.5.3 Осветление на автомобилите  

В свободните преходи, както и в специалните етапи, е задължително използването на 

оригинално монтираните фарове (къси светлини) на автомобила. Спазването на тази 

разпоредба ще бъде проверявана от съдиите. Всяко нарушение ще се докладва на 

Спортните комисари. 

12. ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ  

12.1 СТАРТОВА ПРОЦЕДУРА И РЕД  

12.1.1 Процедура по церемониалния старт и ред 

Представянето на екипажите и Церемониалния старт е задължителен за всички екипажи и 

ще се проведе на Площад „Свобода“ гр. Твърдица от 20:30 часа в петък февруари 10, 2017. 

Всички автомобили ще влязат в предстартов Закрит парк на Площад „Свобода”, след 

публикуване на списъка за Церемониалния старт. Церемониалният старт ще се проведе по 

реда от списъка със заявените състезатели преминали административна проверка. 

След Церемониалният старт автомобилите остават на разположение на състезателите. 

 

12.1.2 Стартов ред 

- Стартовият ред е както следва:  

-   Приоритетни са пилотите със състезателни автомобили.  

- Всички останали състезатели със стандартни автомобили по преценка на 

организаторите.  

- Всички автомобили ще започнат през интервали от 2 (две) минути. 

12.1.3 Специален етап - Стартова процедура и регистриране на времена 

Стартовата процедура за Специалните етапи ще бъде, както следва: 

- На стартовата позиция екипажа спира, с указание от маршал; 

- Екипажът спира на стартовата линия, която е на 40 см, преди електронно отчитаща 

система, като той трябва да остане неподвижен, докато светлинната старт система не се 

задейства както следва:  

- червена светлина   - 10 сек. готови за старт 

- зелена светлина – Старт 

- Ако автомобила на екипажа пресече електронно отчитаща система на  стартовата линия 

преди червените светлини да изгаснат, се отчита фалстарт който се определя 

автоматично, наказание за фалстарт съответно Спортният Правилник на ФИА за 2016 за 

Регионален рали шампионат, точка 37.6; 

- Маршал докладва за фалстарт и отбелязва това в протокол; 

- В случай на повреда на електронният брояч подаването на старт ще се извършва ръчно, 

както е описано в чл. 37.3 от Спортният Правилник на ФИА за 2016 за Регионален рали 

шампионат. 
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12.1.5 Стартова процедура на СЕ 4 MSA 

За старт на  тoзи Специалeн етап (СЕ) ще се използва ръчна стартова процедура. След 

предаването на контролния карнет от съдията, екипажа, получава стартово време в което 

той трябва да стартира в следващите 10 секунди. 

Ако еднин състезателен автомобил не премине стартовата линия в рамките на 20 секунди 

след изтичането на предходните 10 секунди, се считат за отпаднали и веднага трябва да се 

преместят на безопасно място, съгласно чл. 37.4.3 от Спортният Правилник на ФИА за 2016 

за Регионален рали шампионат. 

12.1.6 Регистриране на времена 

Времената от специалните етапи ще се регистрират с точност до десета от секундата. 

Регистрирането на времената ще става на финалната линия с електронен лъч и с 

дублиращи хронометри. Време измервачите ще се намират на нивото на финалната линия.  

12.2 ЧАСОВИ КОНТРОЛИ 

 Виж чл.33 – от Спортният Правилник на ФИА за 2016 за Регионален рали шампионат. 

12.2.1 Смяна на карнетите по време на ралито   

По време на ралито Карнетите ще бъдат сменяни на:  

ЧК3A 

 

12.2.2 Предварението на ЧК4А не се наказва. 

12.3  ПРОЦЕДУРА ПО СЕРВИЗИРАНЕ 

Зоната за сервизиране е свобоодна. Няма обособен сервизен парк. 

12.4 ОФИЦИАЛНО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО   
Официалното време по време на състезанието е GMT + 2:00  

13. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА 
Персонала на ралито трябва да бъде облечен със съответни жилетки за идентификация.  

Цветовете на жилетките са както следва: 

- Отговорник на етап -  червена с текст “Stage Commander” 

- Отговорник на пост-   червена с текст “Post Cheif” 

- Маршал-    оранжева с текст “Safety” 

- Маршал с жълт флаг -  жълта със синьо “Radio point mark” 

- Времеизмерване-   синя с текст “Timekeeper” 

- Технически комисар и асистент -  черна с текст “Scrutineer или Scrutineer Assistant” 

- Лекар и медицински персонал-     бяла 

- Връзка със състезателите-  червена жилетка или яке с надпис “CRO” 
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14. НАГРАДИ  

14.2 КЛАСИРАНЕ 

        - Генерално класиране:  1-во, 2-ро, 3-то място 

        - Класиране по класове:                     1-во, 2-ро, 3-то място 

        - Класиране дамски екипаж:   1-во, 2-ро, 3-то място 

14.3 НАГРАЖДАВАНЕ   

Място: МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ   

Дата: Събота  Февруари 11. 2016 Час:   16:30 

Всички награди, връчени на победителите ще бъдат потвърдени след публикуване 

официалното крайното класиране. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД  

15.1 ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ОПРЕДЕЛЕНИ АВТОМОБИЛИ 

Заключителният технически преглед ще се извърши в МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ 

Събота  Февруари 11. 2016 Час:   17:00 

Автомобилите, определени за заключителен техническа преглед (по решение на спортните 

комисари и съобщено предварително на състезателите на последната ЧК) трябва да бъдат 

закарани на място с определен от екипажа представител, придружени от механици (в 

случай на разглобяване), които трябва да присъстват при провеждането на крайната 

проверка. 
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 Приложение 1          
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Приложние 2 

ГРАФИК ЗА ОПОЗНАВАНЕ  

 

 

 

 

 

 

 

Петък, Февруари 10, 2017  

Първо минаване на СЕ – 13:00 

Връщане на колоната с ескортиращ автомобил до старта – 14:00 

Второ минаване на СЕ – 14:30 

Връщане на колоната до СЕ4 – 15:30 часа 

СЕ4 МСА се опознава само пеша 
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МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕРИ ЗА ОПОЗНАВАНЕТО. 
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Приложение 3 

ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКА СЪС СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ  

 

                                                 

                                           ВАСКО ХРИСТОВ 

                                              

                                         Тел: +359 888 818123 

 
 

ЧАСОВИ ГРАФИК 

Петък,       Февруари 10, 2017  

10:00-12:00 Административна проверка -  Моторспорт Академия 

13:00-16:00  Опознаване на СЕ 

17:00-19:00 Технически преглед 

20:00- 21:30 Церемониален старт 

Събота,     Събота 11, 2017 

09:00-14:30  Специален етап: 1, 2, 3 

15:30-17:30  МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ  
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Приложение 4 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА, ИМЕНА И РЕКЛАМИ 
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Проложение 5 

 

ИЗВАДКА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ Л – ОТНОСНО ОБЛЕКЛОТО, КАСКИТЕ И ДРУГИ 

ИЗИСКВАНИЯ ПО СИГУРНОСТТА 

 

1. Каски 

Каските трябва да отговарят на стандартите, посочени в технически лист № 25 от 

Приложение Ж от МСК на ФИА. 

 

2. Система за ограничаване фронталното движение на главата (FHR) 

В международно състезание е забранено прикрепянето към каската на всяко едно 

приспособление, което има за цел да предпази главата и врата, освен ако то не е 

хомологирано от ФИА и посочено в технически лист № 36. 

Когато използваното приспособление е HANS®, то трябва да се постави само на каска, 

отговаряща на технически лист № 29. Силно се препоръчва състезателите да използват 

каски с оригинални клипсове. На посочените каски има гланциран сив холограмен стикер на 

ФИА. Също така е препоръчително да бъдат използвани хомологирани коланчета за 

HANS®, на които е бродиран етикет със стандарт на ФИА 8858-2002. 

 

3. Обезопасителни колани 

По време на всички специални етапи на състезанието пилотите и навигаторите трябва да 

са добре стегнати за техните седалки от обезопасителните колани, които трябва да 

отговарят на Приложение Ж от МСК на ФИА за съответния състезателен автомобил. 

 

4. Защитно облекло 

По време на всички специални етапи на състезанието пилотите и навигаторите трябва да 

носят гащеризони, ръкавици (незадължителни за навигаторите), дълго бельо, боне, чорапи 

и обувки, хомологирани по стандарт на ФИА 8856-2000. Бродерията трябва да бъде зашита 

директно на най-външния слой на гащеризона за постигане на по-добра топло изолация. 

Подложният материал, използван за закрепването на баджовете и използваните конци 

също трябва да топлоизолационни. 
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Приложение 6 

 

SOS / OK ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. Във всеки състезателен автомобил трябва да има червен „SOS” знак, на 

обратната страна на който да има зелен „ОК” знак с минимални размери 42 х 29.7 

см (А3) 

 

2.  В случай на произшествие, когато се налага спешна медицинска помощ и 

когато това е възможно, веднага се показва на идващите състезателни автомобили 

или на хеликоптера (ако има такъв) червения „SOS” знак. 

 

3.  Екипаж, който види показан „SOS” знак или автомобил, които е претърпял 

произшествие и членовете на екипажа се намират вътре в него, но не са показали 

„SOS” знака, трябва незабавно да спре и да окаже помощ на пострадалите. 

Следващите автомобили също трябва да спрат. Вторият пристигнал автомобил 

трябва да се информира за ситуацията и трябва да подаде информация за 

инцидента на следващия радио пост. Останалите състезателни автомобили трябва 

да освободят пътя за автомобилите за бърза помощ. 

 

4.  В случай на инцидент при който не се изисква незабавна медицинска помощ 

на следващите автомобили или на хеликоптера трябва да се покаже „ОК” знака. 

5. Ако екипажа е напуснал пострадалия автомобил, то той трябва да покаже на 

екипажите от следващите автомобили „ОК” знака. 

 

6.  Екипаж, който е в състояние но не изпълни горните указания ще бъде 

докладван на Директора на състезанието. 

 

7.  Всеки оттеглил се от ралито екипаж трябва да уведоми за това възможно 

бързо организатора, с изключение на случаите на извънредни обстоятелства. На 

екипаж не изпълнил горното изискване ще се налага наказание от спортните 

комисари. 
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Приложение 7 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖЪЛТ ФЛАГ 

 

1. Ако на пилот е показан жълт флаг, то той трябва незабавно да намали 

скоростта и да продължи с тази скорост до края на специалния етап и да следва 

инструкциите на маршалите. Жълт флаг ще бъде показан на всички радио пунктове 

предшестващи инцидента. Неподчинението на тези правила ще доведе до 

наказание наложено от спортните комисари. 

 

2.   На екипажите, на които е показан жълт флаг се присъжда служебно време за 

етапа, съгласно чл. 40.5 и чл. 39 от Спортният Правилник на ФИА за 2016 за 

регионален рали шампионат. 

 

3.  Жълт флаг ще се показва на екипажите само по нареждане на Директора на 

състезанието. Флага може да се показва само от маршал облечен с отличителна 

жилетка, препоръчително с цвят посочен в Приложение III от Спортният Правилник 

на ФИА за 2016 за регионален рали шампионат и маркирана със знак за радио 

пункт. Часът на показване на жълтия флаг ще се регистрира и докладва на 

спортните комисари от Директора на състезанието. 

 

4.  Флаг с друг цвят освен жълт не може да се показва никъде по специалните 

етапи. 

 

5. Жълт флаг трябва да е наличен на всички радио пунктове (разположени на не 

по-малко от 5 км един от друг) по всички специални етапи. 
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Приложение 8 ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА ЗА ЗАЯВКА 

 

 УЧАСТНИК 1-ВИ ПИЛОТ КО-ПИЛОТ 
АСК    

ФАМИЛИЯ    

ИМЕ    

ДАТА НА РАЖДАНЕ    

ЛИЧНА КАРТА №    

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ЛИЦЕНЗ №    

ШОФЬОРСКА КНИЖКА №    
 

 УЧАСТНИК 1-ВИ ПИЛОТ КО-ПИЛОТ 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ    

ТЕЛЕФОН     

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН    

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА    

                                                              Отбележи с Х                                   Отбележи с Х  

ДАННИ ЗА 

АВТОМОБИЛА 

 

СЪСТЕЗАТЕЛЕН 
  

СЕРИЕН 
 

МАРКА  РЕГИСТРАЦИОНЕН №  

МОДЕЛ  КУБ. СМ.  

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО  ШАСИ №  

КЛАС/ГРУПА  ДВИГАТЕЛ №  

ХОМОЛОГАЦИОНЕН ФИШ №   ОСНОВЕН ЦВЯТ  

СТРАНА НА РЕГЕСТРАЦИЯ  ТЕХН. ПАСПОРТ  
 

 
Печат на клуба 

 
 
 
 

УЧАСТИЕ С 
АВТОМОБИЛ 
ОТГОВАРЯЩ 

НА 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

„J” 
160 лв. 

УЧАСТИЕ 
СЪС 

СЕРИЕН  
АВТОМОБИЛ 

 
 

  160 лв. 

 Подпис на първи пилот Подпис на ко – пилот 

 
 
Такса за участие внесена 

 

Да 
 

 

Не 
 

 Организатор подпис Организатор печат 

 

Приета заявка  ……/……/2017 год 
 

 
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

А Д Р Е С 
- Банка – Райфайзен Банк  
BIC: RZBBBGSF 
IBAN: BG52RZBB91551007375952 – МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ ООД 
g.gvozdeykov@gmail.com 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ В РАЛИСПРИНТ ТВЪРДИЦА 2017 

 

Долуподписаният: 

Г-н/жа ....................................................................................... , ЕГН .......................... 

Л.К………………………………Издадена от……………………………Валидна до………………………. 

С постоянен адрес…………………………………………………………………………………………………… 

Свидетелство за управление на МПС №……………………………………………………………….. 

Лиценз №……………………………. 

Телефон за връзка:……………………………………; Имейл адрес:................................... 

 Декларирам, че участвам доброволно и на своя воля в РАЛИ СПРИНТ 

ТВЪРДИЦА с Подготвително учебно-методична цел на 11.02.2017г. 

С автомобил:................................................................................................................ 

1. Към момента  на участие не съм употребил/а и не съм под влияние на 

алкохол и/или други упойващи вещества. 

2. Инструктиран/а съм, за спазване на мерките за безопасност при участието и 

преминаването на Специалните етапи. 

3. Известно ми е, че при евентуален инцидент или злополука на Специалните 

етапи, приемам всички рискове и последици от травми, контузии, 

наранявания или смърт и нося цялата отговорност върху себе си.  

 

Дата: 11.02.2017г.            Декларатор:................................. 

Гр. Твърдица      /                                                  /

    

 


