РЕШЕНИЯ НА УС НА БФАС ОТ 15.03.2013 Г.

РЕШЕНИЕ 1: УС на БФАС прие специалните правилници за:
-

Затворен маршрут, като в частта Фал старт се прие същия да се отчита с видео камери и
съдии по фактите.
Планински шампионат
Дрифт
Гимхана

РЕШЕНИЕ 2: Във връзка с организирания Балкански рали шампионат 2013 и насрочените
парламентарни избори, УС на БФАС направи промени на дати в Спортния календар както следва:
-

Раликрос „Монтана”, нова дата 18 – 19 май
Планинско „Панагюрище”, нова дата 13 – 14 юли
Рали „Твърдица”, нова дата 27 – 28 юли
ЗМ „Бургас”, нова дата 14 – 15 септември
Рали „Албена”, нова дата 21 – 22 септември
ЗМ „Русе”, нова дата 28 – 29 септември
Рали „Стари столици”, нова дата 05 – 06 октомври

РЕШЕНИЕ 3: УС на БФАС взе решение за отваряне на Националните шампионати за 2013 г. за
участиев тях на чужди състезатели, които да получават класиране и точки в крайното годишно
класиране.
РЕШЕНИЕ 4: УС на БФАС определи за главен треньор на БФАС г-н Владимир Илиев, като функциите
му са определени от Нардба No 2 на МФВС от 25.11.2011 г.
РЕШЕНИЕ 5: УС на БФАС реши да удължи срока за лицензиране до 02.04.2013, поради това че 30 и
31.03 са неработни дни.
РЕШЕНИЕ 6: УС на БФАС задължава организаторите на Рали „Средна гора”, „Еко рали България” и
Рали „Сливен” да преведат на БФАС дължимата такса, съгласно фактирата на ФИА.
РЕШЕНИЕ 7: УС на БФАС прие за членове на БФАС „Авто мото клуб рейсинг Мания Х – Тетевен” и
АСК „ЕС ДЕ МОТОР СПОРТ”, Стара Загора.
РЕШЕНИЕ 8: УС на БФАС реши да внесе в КРС искане за получаване на три дуплексни честоти за
период от 6 месеца, считано от м. 05 до м. 10.2013 включително.
РЕШЕНИЕ 9: Във връзка с постъпило искане от АСК”Елена тийм” и АСК”АРА Моторспорт” да
участват в отборното класиране като един отбор, УС на БФАС не уважи искането.

РЕШЕНИЕ 10: Във връзка с постъпило заявление от Община Видин за организиране на Рали „Вида”
2013, УС на БФАС реши, че при осигуряване от Община Видин на необходимите средства за
провеждане на рали „Вида” 2013, същото може да се проведе на дата 18 – 19 август, като открито.
РЕШЕНИЕ 11: Във връзка с постъпило писмо от АСК”Мотоспорт Т – Н” за приспадане на суми
внесени за лицензи през 2012 г., УС на БФА не може да уважи искането поради това, че до 06.07.
2012 г. е действала Наредба на БФАС с цени по които те са били платени.

