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Автокросът е скоростно състезание, което се провежда със специални 
автомобили върху едно постоянно кръгообразно трасе с нестабилизирана 
повърхност. 
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I. ПРОГРАМА  НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
 

1. ПРОГРАМА 
 

Понеделник, 24 ЮЛИ 2017 
 

08:00 Публикуване на  правилник 
Откриване на записванията 
  

Интернет страница на БФАС 

Неделя, 30 ЮЛИ 2017 

18:00 Закриване на записванията Интернет страница на БФАС 

Сряда, 02 АВГУСТ 2017 

18:00 Публикуване списъка на заявените Интернет страница на БФАС  
 

 
Събота, 05 АВГУСТ  2017 

 

11:00 
13:15 
11:30 
13:30 

Административен преглед 
 
Технически преглед на 
автомобилите 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 
 

13:45         Първо заседание на спортни   
комисари 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

 
14:00 

Брифинг на състезатели и 
официални лица 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

15:00 Начало на свободна тренировка 

Свободна тренировка  

 
Челопеч, Трасето  
 
Челопеч,  Трасето 
 

16:45         Второ заседание на спортни 
комисари 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

17:00         Старт на първи квалификационен 
манш 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

Неделя, 05 АВГУСТ  2017 
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09:30 Тържествено откриване на 

състезанието 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

10:00 Старт на втори квалификационен 

манш 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

11:30         Старт на трети квалификационен 
манш 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

12:00         Трето заседание на спортните 
комисари 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

12:30         Полуфинали и Финали Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

14:45         Четвърто заседание на спортните 
комисари 

Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 

15:30 Награждаване Челопеч,  Център  на Автокроса 
Трасето 

 
I I. ОРГАНИЗАЦИЯ   
 2. Организация 
 2.1. АСК "БУЛСТАР РАЛИ ТИМ"  ще организира състезанието по 

автокрос, валидно за Националния шампионат – V ти кръг. Състезанието се 
провежда съгласно Международния спортен кодекс и неговите приложения, 
Специалния правилник на БФАС за провеждане на автокрос, Наредбата за 
провеждане на автомобилни състезания на БФАС за 2017 год. и 
Допълнителния правилник на състезанието. 
 2.2. Адрес на организатора 
Гр.София, ул.Бачо Киро 5 
Тел. 0877714747 E-MAIL- kozlekov@gmx.net 
 
 2.3. Организационен комитет 

Председател: Алекси Кесяков-кмет на с.Челопеч 
Членове:1 Радослав Козлеков – Председател АСК „Булстар рали тим“ 

     2  Любомир Рангелов- ОДВР София 
 

 2.4. Официални лица на състезанието 
Председател сп.комисари: Деница Тодорова 
Спортни комисари:   1. Валя Панталеева 
       2. Анастас Кънев 
Наблюдаващ БФАС:  Валя Панталеева  

mailto:kozlekov@gmx.net
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Директор на състезанието: Румен Манолов 
Главен секретар: Евелина Хранова 
Председател тех.комисия:  Стефан Казаков 
Техническа комисия: 1. Христо Геров 
       2. Деян Бънчев 
Отговорник за времеизмерване и обработка на резултати:  "И и Н София" ООД 
Главен лекар: Благой Станков 
Връзка със състезателите: Румен Иванов 
Информационо обслужване:Мирослав Пеев 
 
 2.5. Официално информационно табло: пред боксовете и на старта. 

                             
I I I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 3.1. Валидност 
 Автокрос „Челопеч”-2017 г. е  кръг от Националния шампионат по 
Автокрос за 2017 г. и се провежда съгласно изискванията на Международния 
спортен кодекс, Специалния правилник и Допълнителния правилник на 
състезанието.   
 3.2. Описание на трасето 

 Състезанието по автокрос се провежда на лицензирано трасе имащо 
следните характеристики: 
  - Дължина 1140м 
 -  Ширина при старта-14м 
 - Максимална ширина-20м 
 - Минимална ширина-12м 
 3.3. Допустими автомобили:  
 До участие се допускат автомобили, които отговарят на изискванита на 
Приложение "Ж" на ФИА и Наредбата на БФАС за 2017 год. 
 - Дивизия Супер бъги- едноместни автомобили с 4 колела с обем на 
двигателя до 4200 куб.см. 
 - Дивизия Бъги- едноместни автомобили с обем на двигателя до 1600сс. 
 - Дивизия Туринг автокрос- туристически автомобили. 
 - Дивизия Джуниър Бъги- едноместни автомобили с обем на двигателя до 
600сс и възраст на пилотите не по-малко от 14 години и максимум 21 години. 
 3.4. Участници в състезанието  

 - Всички състезатели и водачи, които притежаватт валиден лиценз, 
издаден от БФАС за 2017 год. може да бъде допуснат до участие в 
състезанието. 
 3.5. Заявки за участие 

 - Право на участие  в Автокрос „Челопеч” 2017 имат всички лицензирани 
състезатели за 2017 г. от БФАС, представени /заявени/ в определен срок от 
АСК със специален образец-заявка. 
 
 IV. АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕГЛЕД 

 4.1. На административния преглед водача е длъжен да представи: 
 - Оригинална заявка за участие  
 - Валиден клубен лиценз за 2017г. 
 - Валиден лиценз на пилота за 2017 г. 
 - Валидно свидетелство за управление на МПС с талон или акт, 
нотариално заверена декларация от двамата родители за пилоти под 18г. 
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 - Валидна лична (обща) застраховка  
  
V. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

 5.1. За идентифициране на автомобила и контролирането на мерките за 
сигурност Пилотът трябва да представи лично автомобила си на техническия 
преглед. 
 5.2. Не се разрешава участието на автомобил, който не отговаря на 
техническите изисквания за 2017 год. 
 5.3. Водачите, които са пропуснали да се представят на технически 
преглед в посоченото им време или са закъснели ще бъдат глобени съгласно 
чл.19 от Специалния правилник за автокрос за 2017 г. със глоба определена от 
организатора. 
 
VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
 6.1. Свободната и официалната тренировка са задължителни и се 
провеждат по отделно за всяка дивизия. Те ще се състоят от  по 4 обиколки. 
 Водачи не стартирали в свободната и официалната тренировка могат да 
бъдат допуснати в квалификациите по изключение и само с решение на 
Спортните комисари по предложение на Директора. 
 6.2. Квалификационни маншове- те са три и се състоят от по 4 обиколки. 
 6.3. Полуфинали и финали 
 - Полуфинали- броя на обиколките в полуфиналите серии са 6 
 - Финали - броя на обиколките във финалите серии са 6 
 6.4. Закрит парк   
Завършилите състезанието автомобили влизат в закрит парк и остават в него 
30 минути след публикуването на неофициалните финални резултати. 
 6.5. Класиране- водачите получават съответния брой точки съгласно 
Наредбата на БФАС за 2017г. по реда на класирането за всяка дивизия по 
отделно  
 Генерално класиране – Супер бъги до 4500сс 
 І-во място –купа и парична награда 
 ІІ-ро място-купа и парична награда 
 ІІІ-то място –купа и парична награда 
                               
 Генерално класиране – Бъги до 1600сс 

            І-во място –купа и парична награда 
           ІІ-ро място –купа и парична награда 
           ІІІ-то място –купа и парична награда 
 
           Генерално класиране –Туринг автокрос 
           І-во място –купа и парична награда 
           ІІ-ро място –купа и парична награда 
           ІІІ-то място –купа и парична награда 
 
          Генерално класиране – Джуниър бъги до 1600сс 
          І-во място –купа и парична награда 
          ІІ-ро място –купа и парична награда 
          ІІІ-то място –купа и парична награда 
 
         Отборно   класиране 
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         І,ІІ,ІІІ място –купи 
 
VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 7.1. Такси  за рекламация 
 - За проверка на възли и детайли –съгласно годишната Наредба на 
БФАС за организиране и провеждане на автомобилни състезания за 2017г. 
. - За цялостен преглед на автомобила - съгласно годишната Наредба на 
БФАС за организиране и провеждане на автомобилни състезания за 2017г. 
 - За всякакъв вид други рекламации - съгласно годишната Наредба на 
БФАС за организиране и провеждане на автомобилни състезания за 2017г. 
 - Водач отказал да се яви на контролен /или заключителен технически 
преглед се декласира за състезанието и се наказва съгласно годишната 
Наредба на БФАС за организиране и провеждане на автомобилни състезания 
за 2017г. 
 
 7.2. Заключителни разпоредби  
 - Организаторът си запазва правото да променя настоящият правилник –
ако непреодолими причини налагат това, като се задължава да уведоми 
писмено заинтересованите чрез бюлетин. 
 - Организатора не поема никаква отговорност към водачите или трети 
лица за щетите и загубите ,причинени пряко или непряко  от водачите или 
техните автомобили. Щетите и отговорността се носи от прекия причинител. 
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ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА 
                                 АВТОКРОС  „ЧЕЛОПЕЧ” 

                                             05– 06 АВГУСТ 2017 г. 
 

 В съответствие с изискванията на ФИА, организационния комитет 
извърши подготовката по обезпечаване, сигурността и безопасността на пилоти 
и зрители по време на автомобилното състезание. 
 Във връзка с това, сигурността ще бъде обезпечена с униформена 
охрана и сътрудници, които ще бъдат разположени по цялото трасе, като им се 
заостри вниманието върху най-уязвимите места- вход – изход – на трасето и 
местата с изградени безопасни зони за зрители. 
 Една линейка – разположена в близост до старт финалната права; 
 Един автомобил оборудван с противопожарна защита– разположен на 
същото място; 
 Един автомобил на Пътна помощ – разположен в централната част на 
трасето. 
  По време на състезанието всички съдии по трасето следят 
движението на автомобилите в тяхната зона и Директора на състезанието. 
 Между съдиите по трасето и Директора  на състезанието да има 
визуална връзка, радиовръзка и телефонна. 
  Цялото трасе се обезпечава с ленти, конуси и гуми. 
 На най- уязвимите места /завои, старт, финална права/ да се изградят 
обширни зони за безопасност, където зрителите не се допускат. 
 При спешни случаи съдиите по трасето подават сигнал към Директора, 
при необходимост той спира състезанието и се подсигурява безопасно 
маневриране на съответния специализиран автомобил по трасето, като се 
движи в посока на движението на автомобилите по пистата, или да я пресече 
ако това е възможно. 
 След намесата на компетентните органи /медицински лица, пожарникари, 
механици ПП/ Директора разрешава възстановяването на състезанието. 
 Стартовата процедура се възстановява когато всички отговорни лица 
/медицински лица, пожарникари, механици ПП/ се върнат по местата. 
 Тази схема се запазва до финиширане на последния автомобил от 
състезанието. 
 
 
 
      Отговорник по сигурността 
             Директор:............................. 

     /  АСН / 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


