
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, 

На Вас, любителите на автомобилния спорт, и на тези, които предпочитат Еко Е-рали 

дисциплината, желаем успех през 2021 година.  

Еко Е- Рали България 2021 е състезание за Еко E-Рали Регулаторна Купа и за 

международна купа на България и Сърбия.  

Спортен клуб „Интерспиид НГ“ организира за девети път състезание от Е- рали 

регулаторна купа. От първото състезание, проведено в далечната 2013г. до деветото, 

винаги сме се стремили да Ви доставим удоволствие и приятно усещане за добре 

свършена работа. 

Тази година мотото на Еко Е-Рали България 2021  е:  

 

По стъпките на траките!  

От динамиката на нашето съвремие – в миналото. 

От движението из красивите родни краища по автомобилните магистрали и 

пътища – към градовете на славното историческо събитие – Априлското 

въстание! 

София, с богатото си историческо минало, ще бъде център на тази изява. На 30.07.2021 

година на площад Александър I Батенберг ще бъде даден стартът, а на 01.08.2021 ще 

бъде финалът на Еко Е-рали България и площадът ще посрещне отново много 

участници, партньори, спонсори и гости на София. 

Участниците в състезанието ще се отправят по маршрут от около 400 километра по 

пътя на априлци. Копривщица, Карлово, Калофер, Стрелча,Панагюрище,Старосел, 

Хисаря и Пловдив ще ни пренесат в отминалата възрожденска епоха с каменно-

дървената си архитектура, с романтиката на калдъръмените чаршии и стръмни тесни 

улички, с тежките ковани порти, украсени с едра резба, с каменни зидове и издълбани 

по плочите цветя. Ще направим кратко пътуване към предтечите от националната 

възрожденска история, към портретите на някогашните абаджии, мутафчии, кожари, 

бакърджии, златари, към чистите образи на «даскали» и ученици, на просветители, 

платили с кръв и страдание свободата на един цял народ.   

Маршутът на състезанието, със своите изключително живописни и технични 

регулаторни отсечки ще допринесе за хубавото настроение на пилоти, навигатори, 

отбори, спонсори и публика. Старосел ще бъде наш домакин в края на втория  и 

началото на третия ден от състезанието. 

С топло чувство можем да споменем и си припомним класическите, станали легенда 

етапи за регулаторни тестове Радуил; Бели Искър; Боровец; Гуцал; Хисар, Миланово, 

Парличево, Лакатник. С благодарност можем да се обърнем към всички хора от 

красивите курорти Боровец Ловеч, Правец,Вършец-направили ралито реалност. С 

възхищение можем да споменем и виртуозното пилотиране на автомобилите от 

Massimo Liverani/ Fulvio Cuervo; Guido Guerrini/ Isabelle Barclulli; Kofler Fuzzy/ Gaioni 

Franco; Elwis Georgiev/ Elena Pisarska; Kalin Dedikov/ Nikolay itanov; Malga Didier/ 

Bonnel Anne, Molto Javier/Serrano Lorenzo, Marinov Milen/Marinov Radoslav, Apostolov 

Stoyan/Apostolova Pavlina, Gregor Zdovs/Nenad Stoyanovic; Swetoslav Doichinov/ Mario 

Dobrev; Sipkov Liuben/ Andreeva Diana; Olga Todorova/ Borislava Todorova; Ivica 

Vuckovich/ Karin Dimic и всички които се представиха не по-лошо от първите. 



Нека в периода 30 юли 01 август 2021 да се отдадем на Еко Е-автомобилния рали 

спорт; състезателите и техните екипажи на своя успех; публиката на хубавите часове в 

природата, по маршрута на ралито. 

А ние като организатори имаме желание да Ви осигурим добра организация. Нека град 

София, Копривщица, Панагюрище, Стрелча, Пловдив, Хисаря , Старосел и селата по 

маршрута на състезанието ни дарят с топлина и настроение, а ние да  опазим чисти и 

благоразположени природните дадености на красивата ни страна.  

Желая на всички, три незабравими дни с Еко Е-Рали България 2021 

 

Валя Панталеева 

Председател 

СК„Интерспиид НГ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


