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1. ПРОГРАМА 
Понеделник, 24 МАЙ 2021 

08:00 Публикуване на  правилник Откриване 
на записванията 
  

Интернет адрес  
www.eco-rally.eu 

Неделя, 25 ЮЛИ 2021 

18:00 Закриване на записванията  

Сряда, 28 ЮЛИ 2021 

08:00 Публикуване списъка на заявените Интернет адрес 
www.eco-rally.eu 

 
Петък, 30 ЮЛИ  2021 

12:30 Дистрибуция на пътна книга София,   
Площад   
Княз Алеkсандър I Батенберг 
 

 

13:00 Брифинг на състезатели и официални 
лица 

София,  
Площад  
Княз Алеkсандър I Батенберг 
 

 

13:30 
15:30 

Административен преглед 
Технически преглед на автомобилите 

София,   
Площад  
Княз Алеkсандър I Батенберг 
 

                                

16:00         Първо заседание на спортни   
комисари 

София,Стая  
на спортните комисари 

 

16:30         Оповестяване на стартовия списък Официално информационно 
табло 

 

17:00         Старт на 1-ви автомобил 
Площад Княз Алеkсандър I 
Батенберг  
 
 

Събота, 31 ЮЛИ  2021 

09:00 Старт на 1-ви автомобил 

 
Старосел,  
СПА хотел Старосел 

 

13:00 Финал на 1-ви автомобил 

 
Старосел,  
СПА хотел Старосел 
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15:00         Първи етап-Публикуване на 
неофициални резултати 

Официално информационно 
табло 
Старосел,  
СПА хотел Старосел 

 

17:00 Старт на 1-ви автомобил 

 
Старосел,  
СПА хотел Старосел 

 

21:00 Финал на 1-ви автомобил 

 
Старосел,  
СПА хотел Старосел 

 

Неделя, 01 АВГУСТ 2021 

 

13:10 Старт на 1-ви автомобил Старосел,  

СПА Хотел Старосел 

 

16:00 Финал на 1-ви автомобил София,  
Тех Парк 
 
 
 

 

17:30 Гала вечер. Награждаване София, Тех Парк, 
Цариградско шосе 111  

            
2. ОРГАНИЗАТОР 
Чл.2.1 ДАННИ НА ОРГАНИЗАТОРА: 
Име : Спортен клуб “Интерспиид НГ“ 
Адрес:Република България, 1680 София, Ком.Бели Брези,бл.9 
Контакт:Анастас Кънев 
Чл.2.2 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
Председател: Емил ПАНЧЕВ –Председател СБА 
Член:         Цанко КРЪСТЕВ-Директор Дирекция „Връзки с обществеността“       

БУЛСТРАД 
Член:               Камен МИХАЙЛОВ - Председател  АФБ 
Член:               Анастас КЪНЕВ – Директор Еко Рали България 
Чл.2.3 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ  
Уеб адрес: www.interspeedracing.com 

Телефон: +359 2 869 531  
E-mail: interspeed@mail.bg 
Национална спортна власт: AFB 

Забележка: Заявката за участие трябва да бъде подадена на горния адрес по 
поща  или Уеб адрес, и да бъде получена до крайната дата, посочена в 
програмата. 
 
 3. ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА 
НАБЛЮДАТЕЛ ФИА: 
 
  
Чл.3.1 СПОРТНИ  КОМИСАРИ:   

Председател на спортните комисари  

Г-н Стоян ПОПОВ 
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Спортен комисар            

Г-н Борислав КИТАНОВ 

Спортен комисар  

Г-н  Драган СКЪРНИЧ   
Чл.3.2 ДИРЕТОР: 
Г-н  Анастас КЪНЕВ 
Чл.3.3 ЗАМЕСТНИК ДИРЕТОР 
Г-н Марио ДОБРЕВ 
Чл.3.4 СЕКРЕТАР НА СЪСТЕЗАНИЕТО               
Г-жа Евелина ХРАНОВА 
Чл.3.5 АФБ ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЛЕГАТ:  
Г-н. Елвис ГЕОРГИЕВ   
Чл.3.6 ТЕХНИЕСКИ КОМИСАР                                             
Г-н Константин ТОДОРОВ 
Чл.3.7 ВРЕМЕ ИЗМЕРВАНЕ 
Г-н Георги БАЛАБАНОВ 
Чл.3.8 ОБРАБОТА НА РЕЗУЛТАТИ 
Г-н Андрей ЛОЗАНОВ 
Чл.3.9 ВРЪЗКИ СЪС СЪСТЕЗАТЕЛИ 
Г-жа Мирела ДИМИТРОВА 
Чл.3.10 СЕКРЕТАР НА СПОРТНИТЕ КОМИСАРИ      
Г-жа Виолета МАКСИМОВИЧ 
                                                                     
4  ДРУГИ ВАЛИДНОСТИ   
Чл.4.1 СЪСТЕЗАНИЕТО Е ВАЛИДНО ЗА: 
 Е-Рали  Купа Нови енергии със следната валидност:                  

 Е-Рали Купа Нови енергии – Тест състезание за Пилоти с автомобили, 
отговарящи на Член 1 и 2 от Техническите регулации на ФИА Е-Рали 
Регуларити купа. 

 Е-Рали Купа Нови енергии – Тест състезание за Ко-пилоти с 
автомобили, отговарящи на Член 1 и 2 от Техническите регулации на 
ФИА Е-Рали Регуларити купа. 

 Е-Рали  Купа Нови енергии – за производители с автомобили, 
отговарящи на Член 1 и 2 от Техническите регулации на ФИА Е-Рали 
Регуларити купа. 

 Интернационална Еко Рали купа (IERC) 
 
Чл.4.2 ДРУГА ВАЛИДНОСТ 

 Купа „Алтернативни Енергии“ за Пилоти от Категории VII & VIII  -
хибридни и други автомобили с алтернативна енергия  

 Купа „Алтернативни Енергии“ за Ко-пилоти от Категории VII & VIII  -
хибридни и други автомобили с алтернативна енергия 

 Купа „Алтернативни Енергии“ за производители  Категория VII & VII I- 
хибридни  и други автомобили с  алтернативна енергия.  
 Класирането  за Alternative Energies Cup се извършва от 
 Регулаторните тестове(Regularity Tests). 
   
5. ДОПУСИМИ ЗА УЧАСТИЕ АВТОМОБИЛИ 
Всички автомобили трябва да отговарят на Техническите изисквания на ФИА за 
ФИА Е-Регуларити купа. 
 
6 ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл.6.1.Състезанието ще бъде организирано в съответствие с: 
* Международният Спортен Кодекс на ФИА и неговите приложения; 
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*Спортният и технически правилници на ФИА за Е-Рали  купа Нови енергии ;  
*Наредбата за провеждане на автомобилни състезания на АФБ.  
* настоящият допълнителен правилник 
Организационният комитет ще осигури условия, състезанието да се проведе в 
съответствие с всички правила и наредби, отразени по-горе, а също така, то да 
получи всички изисквани административни разрешения. 
Чл.6.2. ЗАСТРАХОВКИ 

Спортен клуб „Интерспийд Нова Генерация“ е сключил застрахователен 

договор с Българска застрахователна компания, изразяващ се във временно 

споразумение, като застраховката на организатора покрива щети нанесени на 

трети лица по време на състезанието. 

Обхванати страни ще се считат състезатели и официалните лица на 

състезанието. 

 
7 ОПИСАНИЕ  НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
Маршрутът:472.90 километри.  
Два етапа 
10 регулаторни тестове. 
Интервалът между автомобилите е 1(една) минута. 
Маршрутът, както и неговите контроли са описани в часовия график, пътната 
книга и пътния карнет. 
Етапите са: 
1-ви  ЕТАП 
303.28km. 
 
Сектор А   Петък, 30 ЮЛИ 2021 
155.17км    София, Княз Алеkсандър I Батенберг 
32.04км 3 Регулаторни тестове                     
РТ1 Буново (7,59км) 
РТ2 Копривщица (7.60км) 
РТ3 Дюлгерите (16.85км) 
Нощувка. Електрическо презареждане 
 
Сектор В Събота, 31 ЮЛИ 2021   
148.11км Старосел, СПА Комплекс  
32.07км 3 Регулаторни тестове 
РТ4 Любен    (11.00км) 
РТ5 Кричим   (12.35км) 
RT6 Красново (8,72km)                                                                          
Електрическо презарежданe 
                             
2-ри ЕТАП 
169.62км 
 
Сектор С Събота, 31 ЮЛИ 2021              
45.46км        Старосел, СПА Комплекс,        
15.67км       2 Регулаторни тестове 
РТ6 Паничери  (8.56км) 
РТ7 Хисаря      (7.11км) 
Нощувка. Електрическо презареждане 
    
Сектор Д       НЕДЕЛЯ, 01 АВГУСТ 2021 
124.16км  Старосел, СПА Комплекс Старосел 
22.35км          2 Регулаторни тестове 
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РТ8 Оборище (8.10км) 
РТ9 София     (14.25км)              
 
КАЛИБРОВКА НА КИЛОМЕТРАЖА 
Заедно с Пътната книга, на участниците ще бъде показан специален отрязък от 
пътя с дължина 10,09 километра, очертан (маркиран) и подходящо подготвен, с 
единствена цел – точно калибриране на техните километражи и запознаването 
им с километража, използван от Организатора по време на изготвяне на 
Пътната книга.  
Измерванията са с Terratrip 303 plus. 
 
8 ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
Чл. 8.1 ОПИСАНИЕ 
Еко Рали България-2021 е състезание от дисциплината „Е-Рали  състезание за 
Нови енергии“. Всеки участник ще събира точки от “Регулаторните етапи“ и от 
движението по часови график от етап до етап (Часови контроли) в съответствие 
с допълнителния правилник и бюлетините, които могат да бъдат  издавани  на  
по-късен етап. 
Чл.8.2 СТАРТ, ФИНАЛ, РЕЗУЛТАТИ 
Церемониален старт 
Тържествената церемония ще се проведе в петък, 30 юли 2021 от 17:00 ч., в 
София на площад Александър Батенберг. Всички екипажи, допуснати до 
участие, трябва да се представят с автомобила си на тържествената 
церемония по часови график. 
Всички автомобили ще бъдат представени според стартовия лист.  
Екипажите,не явили се на тържествената церемония, ще бъдат санкциониран с 
глоба от 100 лева. 
Чл.8.2.1 Старт 
Стартът на състезанието ще бъде даден в 17:00 часа. 
Стартовата последователност ще бъде от малките към големите номера. 
Автомобилите ще стартират на интервал от 1 минута.  
Точното време на стартиране, се посочва в карнета. 
Официалното време на ралито е времето, което можете да намерите на 
телефон 180. 
Чл..8.2.2 Етапи 
ЕТАП 1 

ПЕТЪК, 30  и СЪБОТА, 31 ЮЛИ 2021 
Място:София, Площад Александър I Батенберг 
Дата:ПЕТЪК, 30 и СЪБОТА,31 ЮЛИ  
6 (шест) Регулаторни тестови отсечки 
2 (два) пъти електрическо зареждане 
ЕТАП 2 
СЪБОТА, 31 ЮЛИ и НЕДЕЛЯ, 01 АВГУСТ 2021 
Място:Старосел, СПА хотел Старосел  
Дата: СЪБОТА, 31 ЮЛИ, и НЕДЕЛЯ 01 АВГУСТ, 2021 
4 (четири) Регулаторни тестови отсечки 
1 (един) път електрическо зареждане 
 
Чл.9 ЗАРЕЖДАНЕ (BEV/ PHEV) 
Организационният комитет ще предложи за зареждане с електричество: 
*Места за зареждане: GPS координати:  
София,42041`46.38”C 23019`34.00”U H=556m.   
Старосел,N 42029`43.83175 Е 24033`34.87946 H=370m.   
*Волтаж// Ампераж: 220V/16A 
*Тип на контакта: 
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Участниците трябва да разполагат със стандартизиран Тип 2 кабел за 
зареждане на автомобили. 
Зарядните станции за състезанието са Тип 2 контакт и мощност до 11 кВт 
трифазно и 7,4 кВт монофазно.  
Броят на контактите във всяко място на зареждане и презареждане, както и 
доставената енергия трябва да бъдат достатъчни за да се свържат всички 
превозни средства към източниците на енергия, плюс 10% за в случаите на 
неизправност на някой от контактите. 

 
 
10. Е-РАЛИ КУПА ЗА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ   
Изчисляването на индекса за консумация на енергия влиза в класирането за Е-
Рали  купа Нови енергии. 
Организаторът е включил в състезанието индексния тест за енергийна 
консумация  или други подобни тестове като екологично - управление на 
автомобила. 
 
11 ЗАПИСВАНИЯ И ТАКСИ 
Сумата на таксата за заявяване е определена за всеки екипаж и включва двама 
(пилот и Ко-пилот, или пилот и навигатор). 
С нагледната реклама, предложена от Организатора 150 Евро (300 лева) 
Без нагледната реклама, предложена от Организатора 250 Евро (500 лева) 
Организаторът ще осигури участниците с материали и обслужвания, както е 
отразено в Член 12.2 
Чл.11.1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 
Таксите за участие ще бъдат връщани в пълен размер: 
- ако заявката не е приети 
- ако състезанието е анулирано. 
Чл.11.2.ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ: 
Екипажът включва един пилот и един ко-пилот, или един пилот и един 
навигатор. И двамата трябва да притежават следните документи: 
*Свидетелство за управление на моторно превозно средство (за навигатора не 
важи) 
*Всяка степен на ФИА лиценз, издаден от тяхната АSN, или 
*Съответстващ на ФИА лиценз, клас Д (или еквивалент) , получен за 
състезанието и валиден за него, които се издава от АSN или от АSN на 
Организатора (след писмено разрешение от  АSN  на участника), който лиценз 
се връчва на участниците на административния преглед.  
Лицензът е обект на такса в размер на 10 евро (20 лева) 
*Документ на автомобила, разрешаващ свободното  движение по пътната 
мрежа 
*Валидна застраховка, съгласно изискванията към превозните средства. 
Чл11.3. ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКИ 
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Всяко лице или юридически субект, желаещи да участват в състезанието 
трябва да представят в Секретариата правилно попълнен и подписан 
формуляр за заявка (вж. Приложение 1), заедно с всички други изисквани 
документи, снимки и т.н., преди неделя, 25 юли 2021 година 18:00 часа. 
Данни за плащанията 
По Банков път:                 
София, Банка ДСК ЕАД, Клон 4, Бул. Витоша15 
BIC Code: STSABGSF 
IBAN: BG 89 STSA 93000019180335  
Чл.11.4 Броят на заявените участници е ограничен до 50 заявки. Всички заявки, 
получени след приемането на горния брой,  ще бъдат включени в  резервен 
списък. 
Чл.11.5 Минималният брой на заявени участници е 15 автомобила.  
 
12 РЕКЛАМНО СЪДЕЙСТВИЕ И ПУБЛИЧНОСТ 
Чл.12.1 ОФИЦИАЛНА ПОДКРЕПА  
Организацията и провеждането на състезанието се подкрепя от 
Министерството на младежта и спорта, Община София, СБА, Булстрад, и  
логата им ще присъстват върху състезателните плаки и върху всякакви други 
промоционални и печатни материали на състезанието. Организаторът 
осигурява на участниците материали, както следва: 
*допълнителен правилник 

*състезателни номера 

*баджове (идентификационни карти на екипажа) 

*материали за състезанието 

Чл.12.2 Организаторът осигурява на участниците услуги, както следва: 

*талони за хотел със закуска и вечеря 

*талони за обяд по време на регрупинга 

*талони за лека закуска преди старта 

*талони за официалната вечеря и церемонията по награждаването 

 

13 ГЕНЕРАЛНО  КЛАСИРАНЕ, ТОЧКИ ЗА Е-РАЛИ РЕГУЛАРИТИ КУПА,  
ДРУГИ КЛАСИРАНИЯ - НАГРАДИ  
Чл.13.1 КЛАСИРАНЕ  
Следните класирания ще бъдат представени  за Е-Рали Регулаторна купа за 
Нови енергии:  
*Официално финално класиране  
Класиранията трябва да съдържат  името и датата на състезанието, името, 
фамилията  и националността на състезателите, водачите и вторите пилоти, 
производителят на автомобила, точките от Регулативните етапи и от пътния 
преход, както и сумата от наказателните точки. 
Чл.13.2 ДРУГИ КЛАСИРАНИЯ 
За участниците, състезаващи се на тестове за енергийна консумация и/или Еко 
управление на автомобила, може да бъдат направени следните класирания, 
които обаче, не се вземат в предвид за точките на купата на Еко рали 
България: 
*Финално класиране екологично управление на автомобила-всички категории  
*Финална класификация на отбор 

 - Финално класиране за категория VII&VIII  Пилоти и Ко-пилоти    
  Чл. 13.3 КУПИ И/ИЛИ МЕДАЛИ И ТРОФЕЙ 

За всяко от двете финални класирания от Член 13.1 ще се награждават 
минимум три най добре класирали се екипажа (пилот и ко-пилот; пилот и 
навигатор), ако броят на успешно финиширалите автомобили е 6 или повече. 
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За всяко класиране, при което броят на успешно финиширалите автомобили е 
между 3 и 5 ще се раздават две купи на класиралите се на първо и второ място 
екипажи.  
Генерално класиране Е-Рали регулаторна Купа 

1 во място купи 
  2 ро място купи 
  3 то  място купи 
 
 Класиране за Производители 
  1 во място купи 

Класиране за Международна Еко Рали купа (IERC) 
  
Класиране за автомобили задвижвани от друго алтернативно гориво  

1 во място купи 
  2 ро място купи 
  3 то място купи 

 
14 ПРОТЕСТИ – ЖАЛБИ 
Чл.14.1 Сумата на таксата за протест е 500 Евро. 
Чл.14.2 Протести, срещу предварителните официални резултати от 
състезанието следва да бъдат връчени писмено на Директора на ралито в 
рамките на 30  минути от момента на тяхното обявяването на Официалното 
информационно табло.  
След изтичането на този срок предварителните резултати  стават крайни 
финални официални резултати. 
Чл.14.3 Всеки протест подлежи на разглеждане от Спортните комисари на 
състезанието, само ако е придружен от по-горе споменатата протестна такса, 
която не се възстановява, ако протестът не се уважи.  
 Чл.14.4 Обжалвания могат да бъдат извършени в съответствие  с 
Националния и Международния  Спортни Кодекса. 
 За националния трибунал, таксите са 1 000 евро 

За арбитражния съд на ФИА, таксите са 3 000 евро    
 
15 ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРАВИЛНИКА 
Директорът на състезанието отговаря за прилагането на тези правилници по 
време на състезанието. Всеки случай, който не е предвиден в тях, ще се 
решава от Спортните комисари, които са единствените лица упълномощени да 
вземат решение. 
В случай на спор относно интерпретацията на правилниците, английският текст 
е меродавен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1   
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ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА И РАЛИ ПЛАКИ - СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3   
КАРТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4   
ОФИЦИАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5   
АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕГЛЕД  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6   
РЕГУЛАТОРНИ ЕТАПИ, ЧАСОВИ КОНТРОЛИ И НАКАЗАНИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7   
ЗАКРИТ ПАРК 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
ПЪТЕН КАРНЕТ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9   
НАКАЗАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
        

ENTRYFORM 
 

 

№ 
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2021 
COMPETITOR 

/УЧАСТНИК 

PILOT 

/ПИЛОТ 

CO-PILOT 

/КО-ПИЛОТ 

Team name /Име на тима    

Surname/Фамилия    

First Name/Име    

Date of birth/Дата на раждане    

Nationality as license/ 

Националност по паспорт    

Blood group/Кръвна група    

Sex/Пол 
 

 

 
 

 

Postal address/Пощенски адрес    

Email    

Phone Number/ 

Телефон за кореспонденция 
   

Mobile phone/Мобилен телефон    

Passport number/Паспорт Номер    

Competitions license No./ Лиценз    

Issuing ASN/Федерация издател    

Driving license No: /Лиценз No:    

Country of issue/Страна на издаване    

    

DETAIL OF THECAR / Данни за  Aвтомобила 

Make/Марка  
Model/Модел  

Registration No./Регистрационен No.  
Year of manufacture/Година на производство  

Predominant color/Основен цвят  
Homologation No./Хомологичен No.  

Chassis No./Шаси No.  
Technical passport No. /Tехн. Паспорт No.  

Vehicle insured by the following company/ 

Застрахователна компания 
 

By contract № / Договор №  

Тotal weight / Общо тегло  

Energy vehicle capacity / 

Капацитет енергия  на превозно средство 
L                                       kg                                    km/h               

  

                              
 

  

For electric only: voltage of charge / 

Само за електрически автомобили: 

Волтаж за зареждане 

230 V              ⃝ 
380 V              ⃝ 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА ДОКУМЕНТИ И РАЛИ ПЛАКИ  

Участниците ще получат своите номера за участие по време на 
административната проверка, като същите трябва да останат здрави и ясно 
видими през цялото състезание. Плаките на страничните врати, обозначаващи 
състезателният номер, ще съдържат също така името на пилота и ко-пилота; 
логото на организатора и спонсорите.  
Организаторът ще раздаде на участниците следните материали: 
- пътна книга 
- допълнителен правилник 
- състезателни номера 
- идентификационни табели (пасове) 
По време на административната проверка  Организационният комитет ще 
раздаде на всеки екипаж две (2)  рали-плаки със състезателни номера, които 
следва да бъдат поставени на автомобилите на площ 40 х 60 сантиметри, или  
на еквивалентна кръгова площ от страни на автомобила 
Приложение 2 към настоящия правилник ще уточни коректните места на 
автомобила, на които ще бъдат поставени тези обозначителни и рекламни 
материали. 
Ако участник откаже да постави рекламните материали на Организатора върху 
състезателния автомобил, Организаторът има право да изиска по висока такса 
участие до удвояването на таксата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  ЧАСОВИ ГРАФИК 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                ECO-RALLY BULGARIA 2021

TC

RT
Location RT dist.

Liaison 

dist.

Total 

dist.

Target 

time
av.speed

First  

Car due

Parc Ferme OUT 16:40

Knyaz Alexander I 

Battenberg Square Sofia 
16:45

TC 0 Start - Alexander I square 17:00

Distance to next recharging 32,04 123,13 155,17

TC1 Bunovo         54,17 54.17 1h:20m 18:20

RT 1 Bunovo 7.59 50.60km/h 18:22

TC 2 Koprivshtitsa         44.89 99,06 0h:60m 19:20

RT 2 Koprivshtitsa 7,60 50.67km/h 19:22

TC 3 Dylgerite 12.34 111.40 0h:20m 19:40

RT3 Orlov kamak 16.85 49.95km/h 19:42

TC3A Starosel Winery complex 43.77 155.17 0h:60m 20:40

Parc Ferme IN        20:45

Recharging 4h00m

Parc Ferme OUT 08:50

Distance to next rechargin 32.07 116.04 148.11

TC 3B Starosel Winery complex   09:00

TC4 Luben 26,81 26.81 0h:40m   09:40

RT4 Luben 11.00 40.22km/h 9:42

TC5 Perushtitsa 49.36 76.17 1h:30m 11:10

RT5 Krichim 12.35 50.67km/h 11:12

TC6 Krasnovo 47.68 123.85 1h:20m 12:30

RT6 Krasnovo 8.72 49.74km/h 12:32

TC 6A Starosel Winery complex 24.26 148.11 0h:30m 13:00

Parc Ferme IN 13:10

Recharging 4h00m

Sunrise 06:17

Leg 1 Totals 64.11 239.17 303.28 Sunset 20:49

Parc Ferme OUT  16:50

Distance to next rechargin 15.67 29,79 45.46

TC 6B Starosel, Winery complex 17:00

TC 7 Panichery 6.70 6,70 0h:12m 17:12

RT 7 Panichery  8.56 50.81km/h 17:14

TC 8 Hisarya 16.00 22,70 0h:25m 17:37

              Неутрализация 2h:00m 19:37

TC 8A Hisarya

TC 9 Panichery 15.61 38.31 0h:26m 20:03

RT 8 Hisarya 7.11 47.40km/h  20:05

TC 9A Starosel, Winery complex 7.15 45.46 0h:12m 20:15

Parc Ferme IN 20:30

Recharging 04:00

Parc Ferme OUT 13:05

Distance to next rechargin 22.35 101,81 124.16

TC 8B Starosel, Winery complex      0,00 0.00 13:10

TC9 Oboristhe    51,14 51.14 1h:10m 14:20

RT 9 Oborishte      8,10 44.18km/h 14:22

TC 10 Vakarel    24,46 75.60 0h:35m 14:55

RT10 Sofia    14,25 50.29km/h  14:57

TC 11 Sofia, Tech park    48,56 124.16 1h:05m  16:00

Parc Ferme IN 16:05

Parc Ferme OUT

Sunrise 06:18

Leg 2 Totals 38.02 131.60 169.62 Sunset 20:47

                                        TOTALS OF THE RALLY

   RT    LIASOL    TOTAL      %

LEG 1      6 RT 64.11 239.17 303.28 21.13

LEG 2      4 RT 38.02 131.6 169.62 22.41

TOTAL      10 RT 102.1 370.77 472.9 21.59

Start Leg 2 Sunday, 01 August 2021

                                        CEREMONIAL START                     Friday, 30 July 2021

Start Leg 1 Friday, 30 July 2021

Leg 1 Saturday, 31 July 2021

Se
kt

or
B

Se
kt

or
 A

Se
kt

or
 D

Se
ct

or
 C
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОФИЦИАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО 
 
Официалното информационно табло  за публикуване на съобщения, бюлетини 
и резултати ще бъде поставено на следните места и за следните времеви 
периоди: 
 
Датa:    Петък, 30 ЮЛИ 2021                     12:00-18:00 
Място:  София,   
Площад  
Княз Алеkсандър I Батенберг 
Датa:    Петък, 30 ЮЛИ 2021                     18:00-22:00 
Място:  Старосел, СПА Комплекс Старосел  
 

Дата:Събота,31ЮЛИ,2021                           08:00 – 21:30                                                                                                                                              

Място: Старосел, СПА Комплекс Старосел 

 

Дати: Неделя, 01 АВГУСТ 2021              08:00 – 12:00 
Място: Старосел, СПА Комплекс Старосел 
  
Дати: Неделя, 01 АВГУСТ 2021              14:00 – 18:00     
Място: 1784 София, Тех парк, Цариградско шосе 111 Ж  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕГЛЕД 
 
Място: Рали HQ, Площад Княз Алеkсандър I Батенберг  
Дата:   30 ЮЛИ,  Петък 2021 
Час:     13:30 – 15:30 
 
Документи, които да се представят: 
- Протокол за технически преглед 
- Лиценз на пилотите и на клуба  
- Шофьорска книжка 
- ASN разрешение 
- Медицинска карта 
- Застрахователна полица за автомобила 
- Документи за застрахователна регистрация 
- Позволително от собственика на колата в случай, че той не е един от 
членовете на екипажа 
 
ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ 
 
Таксата за записване и всякакви други допълнителни разходи, следва да бъдат 
изплатени напълно предварително. В обратен случай, плащанията трябва да 
бъдат извършени напълно по време на административния контрол. 
 
Само след преминаване на административен преглед заявилите се ще се 
считат за участници и ще преминат към технически преглед. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕДИ НАЧАЛОТО 
Място: 1000 София, Площад Княз Алеkсандър I Батенберг 
Дата:  30 Юли, Петък 2021 
Час:  13:30 – 15:30 
    
Техническият преглед ще бъде проведен по часови график, обявен в бюлетин 
издаден от организатора. 
Всеки екипаж,  или представител на екипажа, трябва да се яви на техническия 
преглед в определеното за него индивидуално време.  
Всеки екипаж, който закъснее за явяване на техническия преглед (в 
съответствие с изготвения график) подлежи на санкции, както следва: 
До 10 минути            -   75 EUR 
От 10 до 30 винути   - 100 EUR 
 
Ако закъснението е повече от 30 минути, екипажа ще бъдат докладван на 
спортните комисари. 
Специфични части на всеки автомобил ще се проверяват с особенно внимание 
и ще се оценява дали съответстват на изискванията на ФИА. По избор на 
Организатора или по молба на Спортните комисари може да се извършват 
допълнителни технически проверки. 
От старта може да се отстрани всеки автомобил, който е различен от този, 
посочен в заявката. В този случай, Организаторът  ще запази такса участие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕГУЛАТОРНИ ЕТАПИ, ЧАСОВИ КОНТРОЛИ И НАКАЗАНИЯ 
 
Регулаторните етапи се вписват в Пътната книга и се разполагат по 
продължение на маршрута между две часови контроли. Те се провеждат на 
пътища, които са отворени за движение на превозни средства. Екипажите 
трябва да преминават цялата дължина на всеки регулаторен етап с „постоянна“ 
скорост (или скорости), посочена от Организатора. 
При случаи, когато поради някаква причина скоростта трябва да бъде намалена 
или се наложи кратковременно спиране, тези загуби на време ще бъдат 
възстановени, възможно най-бързо, без да се нарушават правилата за 
движение по пътищата, и 
тяхната средна скорост ще бъде върната до точната посочена „постоянна“ 
скорост. 
Стартът и финалът  на Регулаторния етап ще бъдат ясно отбелязани в Пътната 
книга ( с GPS координати), както и точното разстояние между старта и финала. 
Допълнително, но не задължително, местоположението на старта и финала 
може да бъде обозначено на пътя чрез стандартизираните знаци на ФИА.  
Две  междинни скрити часови контроли ще бъдат разположени по продължение 
на всеки регулаторен етап и изчисляваното време за постигнатата средна 
скорост ще бъде 1/10 от секундата. На базата на точните разстояния между 
тези скрити контроли и съответните отчетени времена на „преминаване“ на 
автомобилите през тях, достигнатата средна скорост ще се изчислява или 
между старта и финала на часовите контроли или от старта на регулаторния 
етап до всяка една скрита контрола и  всяко отклонение от задължителната 
„постоянна“ скорост ще се наказва съгласно таблицата за наказание по-долу. 
Моментни измервания на скоростта чрез използване на радарни уреди за 
измерване на скоростта „тип полицейски“ не са приемлив метод за определяне 
на наказателните точки при регулаторните етапи. Използването на уреди за 
тайно засичане също е неприемливо. 
Техниката за скритото измерване на времената представлява: Автоматично 
задействане при преминаване на автомобила през въображаемата линия. Ще 
се ползват писмени и принтерни устройства за тези времена.Точните 
разстояния между контролите на старта на регулаторните етапи и съответните 
скрити контроли трябва да бъдат изброени в конфиденциален документ, копие 
от който Директорът на състезанието предава на Председателя на спортните 
комисари преди старта на всеки дневен етап. На базата на този документ и на 
принтваните резултати от скритите контроли, всякакви спорове относно 
правилността наналожените наказания ще бъдат решени от Спортните 
комисари. 
Организацията на състезанието е такава, че ще осигури навлизането на 
автомобилите в регулаторния етап да се 
извършва на еднакви времеви интервали от един автомобил до друг, вариращ 
от 30 секунди до 2 минути.  
Всякакви бордови хронометри и други подобни инструменти, както и различни 
GPS са разрешени 
Наказателните точки за всяко отклонение с 1//10 от секундата от идеалното 
време на Регулаторният етап (който ще съответства на точното разстояние 
между съответните регулаторни контроли и „постоянната“ скорост „наложена от 
организатора) са равни на една (1) наказателна точка.  
Стартът на състезанието ще бъде даден от Часова Контрола 0 (ЧК0), площад 
Александър Батенберг с флаг на състезателен номер 1. Всички останали 
участници ще стартират след първия автомобил на интервал от 1 минута.  
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Участващите автомобили ще се движат от една часова контрола до 
следващата часова контрола, като следват маршрута указан в Пътната книга. 
Всички часови контроли ще бъдат отразени в Пътната книга, заедно със 
стандартните знаци, утвърдени от ФИА. Времето за престояване в която и да е 
ЧК е ограничено до времето, необходимо за изпълнение на контролните 
операции. Часовите контроли ще бъдат готови за функциониране най-малко 30 
минути преди планираното време за пристигане на първия автомобил освен ако 
Директорът на състезанието не реши друго. Часовата контрола преустановява 
своите действия  след планираното време за пристигане на последния 
автомобил + 60 минути, което е максимално разрешеното общо закъснение. 
Часовата контрола се закрива, когато всички автомобили са преминали. 
 Процедурата за явяването на часовата контрола започва точно в момента, 
когато автомобилът пресича знака за вход в зоната на ЧК. Между този знак и 
мястото на контролния пост, на автомобила е забранено да спира или да се 
движи с ненормално бавна скорост. Фактическото време и неговото вписване в 
Карнета (времевата карта) съвпада точно с момента, в който тя бъде 
предадена на съдиите на ЧК За получаване на нула (0) точки наказание 
фактическото вписано време трябва да съвпада с точната минута на 
планираното време или на минута преди него. Например, ако планираното за 
пристигане време е 11.34 часа, Карнетът (времевата карта) трябва да бъде 
дадена на съдията между 11,34,00 и 11,34,59 часа. Извън тези времена, 
екипажът ще получи наказателни точки за ранно или късно пристигане равни на 
шестдесет (60) наказателни точки за минута или част от минута. За 
закъснението ще се получат десет(10) наказателни точки за минута или част от 
минутата. Когато часовата контрола е последвана от контрола за старт на 
регулаторен етап ще се прилага следната процедура: 
Съдията на часовата контрола нанася в Карнета (времевата карта) времето за 
регистриране на пристигането в часовата контрола, а също така и 
„договореното“ стартово време за регулаторния етап, което е най-малко една 
минута след регистрацията на пристигането. Когато два или повече автомобила 
пристигнат в часовата контрола в една и съща минута, тяхното „договорено“ 
стартово време за 
 „Регулаторния етап“ ще следва последователност от едноминутни интервали 
по реда на тяхното пристигане в часовата контрола. След като завърши 
процедурата на часовата контрола, всеки автомобил трябва да бъде закаран до 
мястото, където е разположен съдията за старта на „Регулаторния етап“. На 
тази контрола автомобилът ще получи стартов сигнал точно в момента на 
минутата, когато започва „договореното“ стартово време. Ако е необходимо, 
съдията на старта може да промени това „договорено“ стартово време и да 
нанесе в Карнета (времевата карта) ново стартово време, документирано с 
подписа на съдията на старта. Например, ако нанесеното „договорено“ 
стартово време за „Регулаторния етап“ е 11,32 часа, съдията на старта ще 
подаде сигнал за старт точно в 11,32,00 часа. В случай на неочаквано 
препятствие, което да затрудни или застраши старта на автомобила в този 
момент, съдията на старта ще го промени за следващата минута, т.е в 11,33,00 
часа (или по-късно) , като нанесе поправка във Карнета (времевата карта) и 
подаде сигнал за старт точно в това ново време. Автомобилът трябва да 
потегли незабавно и час по-скоро да достигне наложените за този специфичен 
регулаторен етап „постоянна“ скорост, след което да се движи като постоянно 
спазва тази скорост до края на „Регулаторния етап“, както е отбелязано в  
Пътната книга и по възможност обозначен със стандартните знаци на ФИА. 
Алтернативни организации на часовите контроли за „Регулаторните етапи“ 
могат да бъдат одобрени, при условие, че организаторът ги опише детайлно в 
Допълнителния правилник или в други информационни материали. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
ЗАКРИТ ПАРК 
Всеки автомобил трябва да влезе в закрит парк след административния и 
технически преглед. 
 Място:  
30.07.2021   1000 София, Площад Княз Алеkсандър I Батенберг 
30.07.2021   Старосел, СПА Комплекс Старосел 
31.07.2021   4500 Старосел, СПА Комплекс Старосел 
01.08.2021   1784 София, Тех парк, Цариградско шосе 111 Ж 
Всички автомобили остават в закрит парк до старта на състезанието. 
Ако автомобил се налага да напусне закрития парк преди даден старт, това 
трябва да стане с разрешение на Директора на състезанието. 
Автомобил, който напусне закрития парк без знанието и разрешение  на 
Директора на състезанието се наказва и може да бъде дисквалифициран от 
състезанието. 
След всеки Етап и в края на първия ден, автомобилите влизат в закрит парк. 
След Етап и по време на регрупинг, автомобилите имат 15 минути до влизането 
в закрит парк. 
Автомобилите могат да напуснат закрития парк 15 минути преди стартовото 
време в стартовия списък, публикуван на Официалното информационно табло. 
В закрития парк, автомобилите се подреждат по указание на Организатора. 
При необходимост от работа по автомобила, Организаторът ще осигури 
спортен съдия, който да наблюдава работата по автомобила. 
След пристигането на автомобилите на финала на състезанието, те влизат в 
закрит парк под контрола на Организатора и престояват в закрития парка в 
продължение на 30 минути, който период е предоставен за евентуално 
подаване на протести. 
Само Спортните комисари са оторизирани да освободят автомобилите от 
закрит парк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
ПЪТЕН, ВРЕМЕВИ КАРНЕТ 
В началото на ралито, всеки екипаж ще получи Пътен, Времеви Карнет, 
показващ времето, разрешено да покрие разстоянието между две 
последователни Часови контроли. Този карнет ще бъде върнат на 
Организаторите в края на Етапа, а след това ще им бъде връчен нов карнет в 
началото на следващия етап. В края на последния Етап,  той ще бъде върнат 
на Организаторите. 
Всеки екипаж е лично отговорен за своя Карнет. 
Карнетът трябва да бъде достъпен за проверка при поискване, особено на 
Часовите контроли, където той трябва да бъде представен лично от член на 
екипажа за нанасяне на времената. 
Загубата на Карнета или всяка корекция или изменение в него, освен ако не е 
одобрено друго от съответния маршал,ще бъде наказана. 
Етапите от контрола до контрола и разстоянията между тях, както и времето за 
преминаване от контрола до контрола, трябва да съответстват на 
информацията, съдържаща   се в Пътната книга. 
Екипажът носи изключителната отговорност за подаване на Карнета при 
различните контроли и проверка на точността на нанесеното време от 
маршалите на контрола на времето в карнета. 
Ако не се получи подпис или печат от дадена часова контрола на Регулаторен 
етап, контрола за прегрупиране в края на Етапа, или на часова контрола за 
преминаване, екипажите ще бъдат санкционирани. 
Ето защо екипажът е длъжен да предаде своят карнет на спортния съдия в 
точното време и да провери дали времето е въведено правилно. 
Съдията на контролата е единственият човек, на когото е разрешено да 
въвежда часа в Карнета и това трябва да бъде направено на ръка или с печат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
ТАБЛИЦА НА НАКАЗАНИЯ 

 

 Цел Без 
право  
на 
старт 

Дисквалификация Санкции 

1. За всяка 1/10 от 
секундата отклонение 
от идеалното време 
на автомобила за 
преминаване от една 
регуларити часова 
контрола до 
следващата в 
„Регулаторния етап“ 

  Една (1) 
Наказателна точка 
 
 
 
(Чл.5) 

2. За всяка минута или 
част от минутата 
предварение или 
закъснение на часова 
контрола 

  Шестдесет(60) 
наказателни точки 
 
(Чл.5) 

3. За всяка минута или 
част от минута 
закъснение на  
Часова контрола 
  

  
 
 
 
 
 
 

Десет(10) наказателни 
точки 
(Чл.5) 
 
 

4. Когато закъснението 
при чекиране в една   
часова контрола или 
общо във всички 
часови контроли в 
дневния Етап 
надвишава 30 минути 
 

  3,600 наказателни точки 

5. Когато закъснението 
при чекиране в една   
часова контрола или 
общо във всички 
часови контроли в 
дневния Етап 
надвишава 60 минути 
 

   
 

  
Наказание по 
усмотрение на  
Спортните комисари, 
стигащо до 
дисквалификация от 
ралито 

6. За неявяване на 
старта на една 
часова контрола,  на 
Регрупинг часова 
контрола или на 
финалната контрола 
на етап: 
 

  
 

1,800 наказателни точки 
 

7. За неявяване на 
старта на 

  3,600 наказателни точки 
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Регулаторния етап 
или  
умишлено 
отклоняване от 
маршрута на пътната 
книга 
 

 

8. При опит за  
получаване на 
информация относно 
местоположението на 
скритите контроли по 
продължение на 
„Регулаторния етап 

 Дисквалифика
ция от ралито 

 

9. При неразрешена  
промяна на член от 
екипажа 

 Дисквалифика
ция от ралито 

 
 

10. За загубване на 
карнет (времева 
карта)  

  3,600 наказателни точки 
 

11. За нанасяне  на 
корекции (поправки) 
върху него 

 Дисквалифика
ция от ралито 

 

12. За умишлено 
блокиране  на пътя 
или за  
неспортменско 
поведение 

  Наказание по усмотрение 
на  Спортните комисари, 
стигащо до 
дисквалификация от ралито 

13. Автомобилите ще 
бъдат класирани въз 
основа на сумата от 
наказателни точки 
получени 
от„Регулаторните 
етапи“ и от часовите 
контроли при 
свободния преход. 
Автомобилът с малко 
наказателни точки ще 
е в най-добра 
позиция. 

  
 

.  

 
 
Корегиране на наказанието „изключване“ в особенни случаи: 
Изключените участници за отклонение от маршрут; за пропуснато чекиране  на 
часова контрола ( различна часова контрола от тази в края на етапа и края на 
състезанието); за превишаване на максимално допустимото закъснение на 
една контрола; за неявяване на старт на регулаторен етап, имат право да 
бъдат включени в класирането за деня, и/или в крайното класиране в 
състезанието при следните условия, всички от които би следвало да важат 
комулативно.Директорът на състезанието трябва да е уведомен най-късно 30 
минути преди заседанието на Спортните комисари. 
*Изключване може да бъде отменено само веднъж и само за един етап. 
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*Изключване не е приложимо по отношение на нарушаване на часовия график 
в края на етапа и края на състезанието. 
*Изключване не е  приложимо само в случаите, в които състезателят е 
преминал през всички контроли в края на деня и в края на състезанието. Това 
трябва да бъде в рамките на максимално допустимото закъснение, както и 
автомобилът да е в състояние да премине необходимите прегледи. 
*Броят на наказателните точки за състезателя, които е класиран при прилагане 
на протестна процедура  ще бъде образуван от сумата на наказателните точки, 
които е получил по време на успешно изпълнения етап или етапи, плюс 
наказателните точки на най-слабо класирания състезател от същата категория 
в етапа в който е отпаднал, увеличен  с 10%. 
Пример: 
Екипаж Х е пропуснал часова контрола през първия ден (етап). Съгласно 
Допълнителния правилник той би следвало да бъде  изключен от състезанието. 
Ако той пристигне в часовата контрола на финала на първия етап 
своевременно и в пълно състезателно състояние, той има право да стартира 
във втопия етап с наказателни точки  присъдени на най-слабо класиралият се 
екипаж от същата Категория, увеличени с 10%. 
Екипаж У пристига на часовата контрола по време на втория етап след 
изтичането на максимално разрешеното време за закъснение. Съгласно 
Допълнителния правилник, той би следвало да бъде изключен от състезанието. 
Ако този екипаж пристигне в часовата контрола на финала на състезанието 
своевременно и в перфектно състезателно състояние, той има право да бъде 
включен във финалното класиране с наказателни точки от първия етап плюс 
наказателните точки от втория етап на най-слабо класирания екипаж от същата 
категория, увеличени с 10%. 
При равенство: При равен брой точки, по предна позиция ще се определи от 
резултатите от „Регулаторните етапи“, (сравняват се по най-голям брой първи 
места, втори места и т.н.) и т.н., в противен случай автомобилите, за които 
става въпрос, ще останат в една и съща позиция. 
 
 
 
 
 
 


