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1.

Програма на състезанието
Откриване на записванията:
Четвъртък, 18 октомври 2018;
Закриване на записванията:
Понеделник, 12 ноември 2018 г., 24:00 ч.;
Административен преглед на заявените участници:
Събота, 17 ноември 2018 г. от 08:00 ч. до 10:30 ч. – Писта „Серес“,
гр. Серес, по следния график:
Серия „Спорт“

от 08:00 ч. до 08:30 ч.

Серия „Туринг” от 08:30 ч. до 09:00 ч.
Серия „Макси” от 09:00 ч. до 09:30 ч.
Серия „Eнеос“

от 09:30 ч. до 10:00 ч.

Серия „Лада“

от 10:00 ч. до 10:30 ч.

Технически преглед на заявените участници:
Събота, 17 ноември 2018 г. от 08:00 ч. до 10:30 ч. – Писта „Серес“,
гр. Серес, по следния график:
Серия „Спорт“

от 08:00 ч. до 08:30 ч.

Серия „Туринг” от 08:30 ч. до 09:00 ч.
Серия „Макси” от 09:00 ч. до 09:30 ч.
Серия „Eнеос“

от 09:30 ч. до 10:00 ч.

Серия „Лада“

от 10:00 ч. до 10:30 ч.

Първо заседание на Спортните комисари
Събота, 17 ноември 2018 г. – 10:45 ч.;
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Брифинг с участниците:
Събота, 17 ноември 2018 г. – 11:30 ч.;
Старт на официалните тренировки:
Събота, 17 ноември 2018 г. – 12:20 ч.;
Официално откриване на състезанието:
Неделя, 18 ноември 2018 г. - 10:00 ч. (всички пилоти с екипи);
Старт на състезанието:
Неделя, 18 ноември 2018 г. – 11:00 ч.
Награждаване на победителите:
Неделя, 18 ноември 2018 г., място: в Pit-Lane;

2.

Организация:

Автомобилен спортен клуб ДИАМО и БФАС организират автомобилно
състезание от шампионата на затворен маршрут Писта “Диамо” (17-18
ноември 2018 г.), на професионално съоръжение за пистови надпревари
Писта „Серес“ в гр. Серес, Гърция. Състезанието е VI-ти кръг от Националния
шампионат по Затворен маршрут, и ще се проведе съгласно Наредбата на
БФАС за 2018 г. и правилниците за организиране и провеждане на
автомобилни състезания;
Адрес на Организатора:
гр. Благоевград, ул. Георги Попов 5, Автосервиз „ДИАМО“
тел: 073/ 881881, факс: 073/881881, имейл: diamo91@abv.bg
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2.1.

Организационен комитет:

Председател:

Благой Ангов – Мениджър СОТ 161, гр.
Благоевград

Зам. Председател:

Георги Стоянов - Председател АСК „Диамо“

Членове:

Ст. комисар Елиан Стамболийски –
Директор на ОДМВР - Кюстендил

Комисар Васил Паргов – Началник отдел
„Охранителна полиция“ - Кюстендил

Румяна Станоева – представител на
Община Благоевград

2.2.

Официални лица на състезанието:

Председател на Спортните комисари:

Александър Дамянов

Спортни комисари:

Любомир Кордев
Румен Манолов

Наблюдател на БФАС:

Румен Манолов

Председател на техническата комисия:

Маньо Манчоров

Директор:

Георги Стоянов

Рейс-директор:

Славчо Кордев

Секретар на състезанието:

Десислава Димитрова

Отговорник по сигурността:

Ивайло Михтарски

Главен лекар:

Писта „Серес“

Отговорник за връзка със състезателите:

Мариана Михтарска

Отговорник времеизмерването и
обработка на резултатите:

Писта „Серес“

Отговорник радиовръзки:

Павел Киров

Отговорник на съдиите по факти:

Данаил Михтарски
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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 технически
преглед;
3. Информационно табло в Pit-Lane;
2.4. Описание на трасето:
Пистата е построена в съответствие с техническите спецификации,
стандарти за безопасност и изисквания за провеждане на състезание от
Формула 3. Дължината е 3189 м. с ширина 12-15 м., завоите са 16 – 9
десни и 7 леви. Старт-финалната права е с дължина 662 м. и ширина 15 м.
Трасето ще бъде почистено от фракции и пръст и няма да има никакви
дупки и неравности;

-

обща дължина на състезанието – 35,8329 км.;
дължина на една обиколка – 3189,39 м.;
брой на обиколките за състезанието – 11;
брой на обиколките за Купа “Лада“ и Купа „Енеос“ – 8;
минимален брой обиколки за класиране – 8;
капацитет на трасето – 24 автомобила;
серии и класове автомобили – съгласно Наредбата на БФАС за 2018 г.;
начин на стартиране – със светофарна уредба;
начин на времеизмерване – с транспондери и фотоклетки;
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- схема на стартова решетка - Приложение 1;

3.

Валидност:

Писта „Диамо” е автомобилно състезание, валидно за Националния
шампионат по Затворен маршрут и се провежда в съответствие с/със:
- МСК;
- Годишната наредба на БФАС за 2018 г.;
- Специалният правилник за провеждане на автомобилни състезания
по Затворен маршрут за 2018 г.;
- Допълнителният правилник за състезанието;

4.

Автомобили:

Ще бъдат допуснати автомобили, отговарящи на изискванията на
Приложение J на ФИА и Наредбата на БФАС за съответната година;
Автомобилите ще бъдат разпределени в пет серии:
-

5.

Серия Спорт;
Серия Туринг;
Серия Макси;
Купа „Лада“;
Купа „Енеос“;

АСК и водачи:

До участие в Писта „Диамо” се допускат АСК и водачи - редовно
лицензирани за 2018 година, запознати с годишната наредба, МСК,
Специалния правилник за провеждане на автомобилни състезания на
Затворен маршрут и Допълнителния правилник, и са задължени да
изпълняват разпоредбите им;

6.

Заявки за участие:

Всеки лицензиран водач, който желае да участва в Писта „Диамо”,
трябва да изпрати по факс 073/ 881881 или имейл diamo91@abv.bg (до 24:00
ч. на 12 ноември 2018 г.) заявка попълнена по образец и копие от документ
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за платена такса. Оригиналната заявка с печат на клуба се представя на
административния преглед;
В заявката всеки трябва да отбележи има или няма състезателни номера плаки, за да може организаторът да ги осигури за административния
преглед.

Такса участие – 180 лв. преведена по банков път на:
СК „ДИАМО“

IBAN: BG29STSA93000001894851
BIC: STSABGSF

Банка ДСК

В таксата участие е включена застраховката гражданска отговорност!
Заявка без такса за участие се считат за неподадени в срок. За подадена
заявка след 24:00 ч. на 12 ноември 2018 г. до сряда на 14 ноември 2018 г.
20:00 ч., съгласно чл.62 от Наредбата на БФАС за 2018 г.;

7.

Застраховки:

Съгласно наредбата за провеждане на автомобилни състезания на БФАС
за 2018 г., организаторът прави обща застраховка за състезанието;

8.

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 2018 г.;
Шофьорска книжка кат. В с контролен талон (акт);
Документ за извършен годишен медицински преглед;
Разрешение от Национална спортна власт, за всички чуждестранни
състезатели;

9. Технически преглед на автомобила:
Събота, 17 ноември 2018 г. - Писта “Серес”;
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Водачите задължително представят автомобилите си със състезателни
номера на технически преглед лично или от упълномощено лице със
следните документи:
-

Технически паспорт;
Хомологационен фиш (гр. N и гр. А);

Преди всеки старт на тренировките и състезанието могат да се
извършват контролни технически прегледи за временното състояние на
автомобила и водача от Технически комисар. Всяко установено нарушение е
основание за изключване от тренировките или състезанието;
След всяка тренировка всички автомобили влизат в закрит парк за
проверка. При констатиране на каквито и да е нарушения, Техническата
комисия уведомява Рейс-директора, който трябва да информира Спортните
комисари;
След завършване на състезанието автомобилите влизат в закрит парк и
се извършва окончателен технически преглед;
Закритият парк се освобождава от Спортните комисари;

10.

Брифинг:
АСК и водачите са длъжни лично да присъстват на брифинга;
-

11.

Участници, които не присъстват лично на брифинга се наказват с
глоба от 50 лв.;
Участници, които закъснеят до 5 минути на брифинга се наказват с
глоба от 20 лв.;

Задължения на водачите:

На участниците е забранено да управляват автомобилите под
въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. При
нарушение, водача не се допуска до състезанието и му се отнема лиценза за
срок от 12 месеца;
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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), Рейс-директорът налага
наказание, както следва:
-

при първо нарушение – 10 н.с.;
при второ нарушение – 20 н.с.;
при трето нарушение – отстраняване от съответната тренировка или
състезанието;

Водачите са длъжни да съобразяват своето поведение със сигналите на
длъжностните лица (флагове);
Спирането по трасето за получаване на чужда помощ е забранено;
Всякакво движение срещу посоката на състезанието е забранено;

12.

Тълкуване на правилника:

Всички спорни въпроси, които не са уточнени в настоящия правилник
могат да бъдат тълкувани само от Спортните комисари;

13.

Закрит парк:

Това е мястото, където водачът е длъжен да остави автомобила си, след
завършване на състезанието, както е предвидено в Допълнителния
правилник;

14.

Наказания:

За нарушения или неспортсменски прояви, неупоменати в правилника
за провеждане на автомобилни състезания, Спортните комисари налагат
наказания според Годишната наредба и Спортния кодекс;

15.

Класиране:
-

Класиране по серии;
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-

16.

Класиране по класове;
Отборно класиране;

Протести:

Протести се подават до Директора и се разглеждат от Спортните
комисари съгласно МСК и Годишната наредба за 2018 година;

17.

Обжалване:
Съгласно МСК и Годишната наредба за 2018 година;

18.

Заключителни разпоредби:

Организаторът си запазва правото при възникване на непредвидени
обстоятелства да отложи и отмени състезанието, като задължително трябва
да се аргументира писмено до БФАС за това си решение;
Всички състезатели, водачи и механици, които вземат участие в
състезанието задължително трябва да познават разпоредбите на МСК,
Годишната наредба на БФАС, Специалния и Допълнителния правилник и се
задължават стриктно да ги спазват;

19.
Правила за състезателните номера и рекламите по
автомобилите:
Състезателните номера не може да се модифицират. За неизпълнение
на чл.21 – недопускане до старт;
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Настоящият допълнителен правилник за Писта „Диамо“ 2018 не конкретизира всички
точки от Специалния правилник, който е неразделна част при провеждането на всяко
състезание от републиканския шампионат на Затворен маршрут. Съгласно
лицензионната процедура, всеки състезател е длъжен да се запознае със Специалния
правилник за провеждане на състезание от Затворен маршрут и приетите предложения
и допълнения към Специалния правилник от Управителния съвет от БФАС.
Повече информация може да откриете в сайта на Българска Федерация по
Автомобилен Спорт – www.bfas.bg
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Приложение 1

СХЕМА НА СТАРТОВА РЕШЕТКА
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Приложение 2

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
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