
РЕШЕНИЯ НА УС НА БФАС ОТ 20.06.2012 г. 

 

РЕШЕНИЕ 1: Във връзка с инцидент на Раликрос „Ловеч”2012, УС на БФАС реши да се 

отнемат точките получени за състезанието на Румен Киров, АСК”Монтана рейсинг” и 

на Владимир Василев, АСК”Старт - Н Криводол”. На двамата състезатели се отправя 

последно предупреждение за отнемане на състезателни права за 12 месеца при 

следващо нарушение. 

РЕШЕНИЕ 2: УС на БФАС реши да приеме за член на БФАС СК”Офроудър”, гр. 

Пловдив. 

РЕШЕНИЕ 3: УС на БФАС реши да включи в календарв на БФАС за 2012 следните оф 

роуд състезания: 

1. Кънтри рали от „Трофи България 2012”, 19.06 - 01.07.2012 

2. „Балкан Офроуд Маратон”, 04.09 - 14.09.2012 

3. „Рали Добруджа 4 х 4”, 26.10 - 28.10.2012 

РЕШЕНИЕ 4: УС на БФАС реши да удължи хомологацията на облеклото с 5 г., считано 

от датата на изтичането ѝ. 

РЕШЕНИЕ 5: УС на БФАС реши за автомобилите с изтекла хомологация, но в пълно 

съответствие с нея, същата да се удължи за период от 4 години за Националните 

шампионати. 

РЕШЕНИЕ 6: УС на БФАС реши всички АСК, организатори на състезания да внесат в 

БФАС до 30.09.2012 г. пълния размер на натрупаните до сега стари задължения, във 

връзка с организирани от тях предишни състезания. Дава им се възможност и за 

сключване на споразумение с БФАС за разсрочено погасяване на задълженията. АСК 

непогасили старите си задължения до посочената дата губят правото си на 

организатори за следващия спортен сезон. 

РЕШЕНИЕ 7: УС на БФАС взе решение,изключените по решение на УС на БФАС от 

01.03.2012 г. АСК, обжалвали в установения срок решението пред ОС на БФАС, 

възможност предвидена  по чл. 14, ал. 3 от Устава на БФАС, да се считат за редовни 

членове на БФАС, до окончателното произнасяне на ОС на БФАС по въпроса. 

РЕШЕНИЕ 8: УС на БФАС реши точките, получени за отборно класиране от пилотите, 

състезаващи се за АСК, посочени за изключени с решение на УС от 01.03.2012 г., 

които с оглед на последното са били принудени да участват в състезанията от 

спортния календар на БФАС за други АСК, да се дадат на АСК към, които пилотите са 

принадлежали преди решението на УС от 01.03.2012 г. 

 


