СПЕЦИАЛЕН
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ЗА
Е-РАЛИ И АВТОМОБИЛИ С
АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИИ

Настоящият Специален правилник е приет от УС на БФАС на
………...2016 г.

СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ЗА Е-РАЛИ И АВТОМОБИЛИ С
АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИИ
Забележка: Текстовете в синьо са индикативни и служат като ориентир за
Организаторите

Връзки за директен достъп до Правилата на ФИА за Купа за Алтернативни Енергии и
Международен Спортен Кодекс
http://www.fia.com/regulations/regulation/international-sporting-code-123
За Международният Спортен Кодекс, Приложение G, Приложение B, Общите
предписания за състезания на Писта и Общи предписания за всички други
дисциплини.
http://www.fia.com/regulations/fia-alternative-energies-cup-99
За Спортни Правила – Купа Алтернативни Енергии, Технически Правила, Driving Tests,
Правила за Състезания и Специфични Предписания за Купа АЕ.
http://www.fia.com/regulations/regulation/appendix-international-sporting-code96/regulation/appendix-j-2015-international-sporting-code-129
За Приложение J – Членове 251, 253 и т.н.

Специален правилник

Страница 1 от 35

Лого на Организатора и на Състезанието

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК
Име на Състезанието
Място, Дата
Виза от Федерацията 0000000000
Виза от ФИА 00СЕАХХХ0000000

Състезание Driving Test от Е-Рали Тип – Електрически за Купата на ФИА и
Хибридно – електрически и Алтернативна енергия за Национални/Регионални шампионати
В съответствие с:
Правилата на Комисията на ФИА за Шампионат за Електрически и Нови Енергии
Купа на ФИА Е-Рали 2017
Име & Адрес на Организатора

Лого знаци на Спонсори и поддръжници
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Име на Състезанието
1. ПРОГРАМА – ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Публикуване на Правилника

Ден, Дата, Месец , Година

Откриване на заявките

Ден, Дата, Месец, Година, Час

Краен срок за подаване на заявки

Ден, Дата, Месец, Година, Час

Публикуване на списък със заявени
Раздаване на Пътни Книги
Брифинг за официални лица и състезатели
Административен и технически прегледи
Публикуване на стартов списък
Старт на 1ви автомобил

Ден, Дата, Месец, Година,
Час - Място (пълен адрес)
Ден, Дата, Месец, Година
Ден, Дата, Месец, Година,
Час – Място (пълен адрес)
Ден, Дата, Месец, Година,
Час-от час/до час, Място (пълен адрес)
Ден, Дата, Месец, Година,
Час - Място (пълен адрес)
Ден, Дата, Месец, Година,
Час – Място (пълен адрес)

Публикуване на неофициални резултати от

Ден, Дата, Месец, Година,

Етап 1

Час – Място (пълен адрес)

Финал на първи автомобил
Публикуване на временни резултати
Церемония по награждаване
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Ден, Дата, Месец, Година,
Час – Място (пълен адрес)
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2. ОРГАНИЗАТОР
Данни за организатора:
Име:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Контакти:……………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Друга информация:
Уеб сайт: ………………………………………………………………………………………………………………..................
Телефон………………….……………Факс…………..……………....Email: …….……………………………….............
Национална Спортна Власт …………………………………………………………………………………………………….
Забележка: Формата за заявка трябва да бъде изпратена на горния адрес по поща, факс или
email в рамките на упоменатия в програмата срок.

3. ТОЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

3.1 Името……………………………….е „ТОЧНОТО НАИМЕНОВАНИЕ” на състезанието
3.2 Участниците и всички заинтересовани страни трябва да използват „ТОЧНОТО
НАИМЕНОВАНИЕ” в кореспонденцията си и всички документи свързани със състезанието.

4. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ И ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА
4.1.

Организационен комитет
Президент…………………..
Член 1…………………………
Член 2…………………………
Член 3…………………………
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4.2.

Официални лица
а) Спортни комисари
Председател на Спортните комисари………………………….Назначен от ФИА
Спортен комисар 1…………………………………………
Спортен комисар 2…………………………………/Наблюдател – назначен от ФИА
b) Технически делегат на ФИА………………………………………
c) Директор на Състезанието……………………………………….
d) Главен технически комисар………………………………………
e) Връзка със състезателите………………………………………….
f) Отговорник по време-измерване……………………………….

5. ВАЛИДНО ЗА КУПАТА НА ФИА И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ/РЕГИОНАЛНИ

ШАМПИОНАТИ
5.1 Шампионати на ФИА за, които състезанието е валидно:
- ФИА Купа за Е-рали – Driving Tests за пилоти от Кат. IIIA - електрически превозни средства
за ежедневна употреба.
- ФИА Купа за Е-рали – Driving Tests за ко-пилоти от Кат. IIIA - електрически превозни
средства за ежедневна употреба.
- ФИА Купа за Производители Кат. IIIA електрически превозни средства за ежедневна
употреба.
5.2

Национални/Регионални

шампионати

за

Алтернативни

Енергии

за,

които

състезанието е валидно:
- Driving Tests за пилоти от Кат.VII & VIII (+IIIA) – Хибриди и Други Алтернативни Енергии
(плюс електрически превозни средства разполагащи с достатъчно енергия да покрият
маршрута).
- Driving Tests за ко-пилоти от Кат.VII & VIII (+IIIA) – Хибриди и Други Алтернативни Енергии
(плюс електрически превозни средства разполагащи с достатъчно енергия да покрият
маршрута).
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- За Производители от Кат.VII & VIII (+IIIA) – Хибриди и Други Алтернативни Енергии (плюс
електрически превозни средства разполагащи с достатъчно енергия да покрият маршрута).
- Добавете всяко друго Национално/Регионално състезание за, което се получават точки.
6. ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ
6.1 Категории
Категория IIIA – Серийни електрически автомобили за ежедневна употреба (както е
дефинирано в чл. 2.5.1. от Техническите правила на ФИА за Превозни средства с АЕ). Само тази
категория получава точки за Купата на ФИА.
Категория VII – Хибридни Електрически Превозни средства (чл.9 и чл.7 от Техническите
правила на ФИА за Превозни средства с АЕ) – Национални/Регионални шампионати.
Категория VIII – Превозни средства с други Алтернативни енергии ( чл. 2.9 от
Техническите правила на ФИА за Превозни средства с АЕ) – Национални/Регионални
шампионати.
Превозни средства от категории VII & VIII се обединяват в една обща категория, като се
издава само едно класиране за тези категории и участват само за Национални и Регионални
шампионати.
6.2 Участващи превозни средства
Участващите превозни средства трябва да са одобрени за употреба по обществени
пътища и да бъдат снабдени с официални регистрационни номера. (Изключения: при някои
специфични случаи, националните власти могат да издадат разрешение за участие в
състезанието без регистрационни номера).
В Състезанието се допускат пътнически автомобили и лекотоварни камиони от Кат. IIIA,
VII & VIII в съответствие с долу-изброените условия:
а) Произведени серийно или в един или няколко екземпляра
b) Притежаващи разрешение, без ограничение да се придвижват по обществени пътища,
имащи официални регистрационни номера от страната на регистрация, или със специални
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номера и съответен документ за тях със специфично разрешение от съответните национални
власти.
c) Сертифицирани за превоз на от 2 до 7 души
d) Сертифицирани да превозват товар до 1000 кг. (само за лекотоварни )
е) Екипирани (в случай на Хибридно електрически или Plug-in Хибридно Електрически) с
двигател с вътрешно горене , в съответствие със действащата наредба за изгорели газове
страната на регистрация и с електро мотор (или електромотори) от всякакъв тип, работещи във
функционална комбинация с ендотермичен мотор, включващ се автоматично или ръчно, както
производителят е предвидил, за ежедневна употреба на конкретното превозно средство.
f) Екипиран (при Хибридно Електрически или Plug-in Хибридно Електрически ПС) с главен
батериен пакет с подходящ капацитет и съответните превключващи елементи, позволяващи на
ПС да се придвижва като изцяло електрическо (BEV) на кратки разстояния. Да бъде екипирано
със система за рекуперация на кинетична енергия по време на принудителен празен ход или в
режим на спиране.
g) Всеки тип архитектура на хибридизация (за Хибриди или Plug-in Хибриди), като
серийни хибриди, паралелни хибриди или хибриди от смесен тип.
6.3 Гуми и Колела
В случай, че превозното средство е снабдено фабрично с резервна гума, то тя
(резервната гума) трябва да бъде в автомобила по време на цялото състезание. Също така е
задължително

да

се

носи

цялата

фабрична

екипировка

оригинално

предвидена

от

производителя.
Гумите трябва да са с размерите предвидени за нормална употреба, от производителя на
колата. Максимално допустимото налягане трябва да е в съответствие с предписаното от
производителя, упоменато в ръководството на потребителя или в друг официален документ, при
условие на пълно натоварване.
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7. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Състезанието се организира в съответствие с:
-

Международния спортен кодекс на ФИА и неговите допълнителни приложения

-

Спортните правила на ФИА за Купа за Е-рали

-

Спортните Правила на ФИА за DRIVING TESTS

-

Приложимите предписания изброени в Националните Спортни Правила

-

Настоящият Допълнителен Правилник.
Организационният Комитет декларира, че състезанието е в съответствие с всички правила

изброени по-горе и са получени всички необходими разрешителни за провеждането му.
С акта на регистрация, всеки участник – както екипаж или друго лице свързано със
заявката - се счита, че напълно е разбрал и е съгласен да изпълнява горе-споменатите правила
и предписания и по този начин поема ангажимент към тях. Всеки участник декларира, че
единствената компетентна юрисдикция за факти и спорове произтичащи от организацията на
състезанието и/или провеждането му е тази на Панела на Спортните Комисари с изключение на
случаите на жалби предвидени от правилата на ФИА.
Не се разрешават промени на тези правила след началото на периода за заявки без
единодушното съгласие на всички вече заявени състезатели или при решение на Спортните
комисари на основание “форсмажорни ситуации” или сигурност.
8. ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО
Официалното информационно табло за публикуване на Комуникации, Бюлетини и
Резултати ще бъде изложено на следните места за периода от:

8.1 От ………………………………………………………………………………………………………….
8.2 От ..………………………………………………………………………………………………………..
8.3 От…………………………………………………………………………………………………………..
За всяка локация на Информационното табло трябва да се упоменат точните място ден дата
месец период и точен адрес и пояснение за разположението му.
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9. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Е-РАЛИТАТА
ФИА Е-Рали е регулярен Driving Test като част от Купата Е-рали на ФИА и шампионата на
БФАС.
Целта на Е-Ралитата е насърчаване

на новите технологии за превозни средства,

конструирани да пестят енергия и да емитират възможно най-малко вредни емисии и СО2.
Водачите се насърчават да променят начина си на управление, давайки приоритет на защитата
на околната среда и устойчивостта на автомобилния сектор за употреба на алтернативни горива
и електричество, като енергийни източници.
В Купата на ФИА, Национални и Регионални – Е-Ралита за автомобили с АЕ има две
основни и разграничаващи се цели на състезание, за които се предвижда отделно класиране, на
базата на което се присъждат точки за Купата на ФИА. Също така има вторична цел на
състезанито, която не е задължителна и Организаторът решава, чрез индекс за оценка
определен от ФИА дали да проведе и тест за техника на еко управление и/или за спестяване на
енергия.
Едно от главните цели на надпревара, за което се присъждат точки за Купата на ФИА, е
оценката на способността на състезателите да спазват времевият график по време на цялото
състезание такъв какъвто е предвиден от организатора. Това се изразява във формата на
последователни „идеални времена” за придвижването на автомобилите между часовите
контроли. Наказват се както предварение така и закъснение. Другото главно поле на
надпревара, което е също така важно за крайното комбинирано Генерално Класиране, е
оценката на екипажите според способността им да преминават през „Регулярните тестове” със
постоянна

стабилна

задължителна

скорост

(или

скорости),

спазвайки

условията

на

Допълнителният Правилник и неговите Бюлетини.
На практика Е-Ралитата на ФИА за Купата и Национални и Регионални състезания за
автомобили с АЕ са твърде сходни с добре известните спортни ралита (скоростни ралита), при
които се изисква също точно придвижване на колите от една контролна точка до друга такава.
Единствената разлика е в другото поле на надпревара, в което вместо скоростни „специални
етапи” (за най-кратко време) ние имаме „регулярни тестове” (за точно време).
„Eco-driving техники” и/или тестове „Индекс на ФИА за запазване на енергия” (които не са
задължителни и се провеждат по преценка на организатора или Националната Федерация) дават
оценка на способността на състезателите да управляват по време на целия маршрут на
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състезанието с най-добра еко-техника и с най- малко консумация на енергия. Това, също така са
полета на надпревара, където производителите могат да изпитат и демонстрират техните нови
технологии, целящи понижаване на консумацията на енергия.
Важно е да се подчертае, че Е-ралитата не са скоростни състезания, следователно няма
необходимост от специална предпазна екипировка за автомобили и екипажи. Всички
Електрически, Хибридни и АЕ, официално регистрирани за движение по обществени пътища
имат право да участват в състезанието, при абсолютно същите условия като за ежедневна
употреба.
10. ОПИСАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
10.1 Маршрут и разположение
В настоящият параграф, Организаторът трябва да представи основните данни за
планиране на състезанието, предоставяйки цялата важна информация относно различните части
на състезанието.
10.1.1 Характеристика на състезанието:
Състезанието трябва да продължи най-малко два (2) дни, и минималното разстояние от
общия маршрут трябва да е 250 км.
Трябва да има най-малко 6 етапа - Регулярни тестове с общо минимално разстояние от
100 км.
В всеки регулярен тест трябва да има най-малко една скрита контрола, която следи за
спазването на зададените задачи в Допълнителния правилник и Пътната книга.
Средната скорост на Регулярните тестовете се определя по отношение на максималната
скорост разрешена за даден участък.
Като се има предвид ограничението в автономността на електрическите превозни
средства, Организаторите трябва да планират маршрута на състезанието така, че разстоянието
да бъде покрито от всички участници.
Препоръчителната максимална дистанция на маршрута между две презареждания да е 80
до 120 км в зависимост от терена, климата и видовете електрически превозни средства, които
участват.
За междинно зареждане трябва да бъде отделено време - най-малко 4 часа, освен в
случаите, когато оставащото разстояние до финала на Етапа или сектора са по-малко от 40 км.
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Подробна информация за:
- Брой на зареждащи колонки на разположение;
- Видът на предоставяната енергия;
- Пътна карта на наличните точки на зареждане;
- Всяка друга важна информация относно точките за презареждане; трябва да бъде на
разположение на всички състезатели от датата на откриване на заявките, а също така трябва да
бъдат раздадени по време на Административната проверка, преди започване на събитието.
- Общи дневни разстояния от маршрута, общото разстояние на цялото състезание за
Кат.IIIA и Kaт. VII & VIII (+IIIA)
- В случаи на междинно прегрупиране и/или стоп за презареждане, неговата
продължителност и позиция в километри от старта и финала на дневния маршрут
- Обща препратка към различни места, като селища и други репери по продължение на
маршрута.
- Брой на Регулярните тестове на ден и на категория превозно средство, както и
дължината на всеки един и общата дължина.
- Всяка друга информация относно планиране на състезанието, необходима за правилното
разбиране от участниците. Времевия график, по който състезателите трябва да се движат по
време на цялото състезание.
- Всяка полезна информация относно местата за прегрупиране, презареждане и нощен
престой.
- Ако е възможно да се прикачи малка карта на маршрута
Подробно описание на състезанието, точни разстояния между Часовите Контроли и
съответните идеални времена, точните места на старт и финал на Регулярните етапи и
задължителната постоянна скорост на всеки един от тях, както точното разположение на зоните
за Прегрупиране и Закрит парк, трябва да бъдат ясно посочени в Пътната книга, там
задължително се описват всички пътища, които състезателите трябва да следват по време на
цялото състезание. Пътната книга се счита за приложение към настоящия Допълнителен
правилник. Всяко преднамерено и надлежно установено отклонение от маршрута упоменат в
Пътната книга се наказва с изключване от състезанието. Разстоянията в Пътната книга се
приемат за верни и точни и не може да се оспорва тяхната точност. Дължината на маршрута,
отразен в Пътната книга се взима предвид при пресмятане на резултатите от Eco-driving tests.
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10.2 Калибриране на уреди за измерване на разстояние
Определена секция от пътя с дължина между 3 и 8 км, подходящо подготвена и
маркирана се предоставя на участниците, заедно с Пътната книга, за калибриране на уреди за
измерване на разстояние, с оглед да се получи съвпадение между техните уреди и тези на
организатора.
11. АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА
11.1 За целите на административната проверка участниците трябва да подготвят и представят
всички документи съгласно изискванията на настоящия правилник и/или действащия закон за
движение по пътищата. А именно: състезателни лицензи, документи за идентификация на
екипажа, документи за регистрация на превозното средство, свидетелства за правоуправление и
застраховка.
11.2 Такса участие и всякакви други плащания по искане на участника, трябва да бъдат изцяло
предварително заплатени. Допуска се плащане и на Административната проверка.
11.3 Всеки заявен се счита за участник едва след успешно преминаване на Административната
проверка и така бива допуснат до следващ етап – Технически преглед.
12. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
12.1 Техническият преглед се провежда преди старта на състезанието, където и когато е
предвидено в програмата. По време на състезанието се допускат допълнителни технически
проверки, по решение на Техническия комисар, Организатора или Спортните Комисари.
Специфични части от всяко превозно средство ще се проверяват за съответствие с
изискванията на правилата на ФИА и настоящият Допълнителен Правилник. Особено внимание
се обръща на проверката на автомобили Кат. VIII ползващи Алтернативни енергии както е
определено от Техническите изисквания на ФИА.
12.1.1 Превозни средства Кат. VIII с би или мулти горивни системи – течни или
газообразни.
Състезатели, ползващи течни изкопаеми горива (бензин или дизел) и газови горива (CNG,
LPG или Биогаз) трябва да представят колите си с минимално количество гориво в резервоара
(на резерва); резервоарите за течни горива ще бъдат напълнени пред технически комисар и
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надлежно запечатани и трябва да останат така за цялото състезание. Газовите резервоари могат
да бъдат представени пълни или да бъдат допълнени по време на техническият преглед.
Презареждане на газови резервоари по време на състезанието се допуска само в присъствие на
оторизирано лице. В края на състезанието, резервоарите трябва да бъдат допълнени със
съответното гориво, а измерените количества се документират от официални лица.
С тази процедура, правилото на (Чл. 2.9 С от Техническите изисквания) което налага
минимална употреба на АЕ равна или по-голяма от 80% от общата използвана

топлинна

енергия, може да бъде проверено в края на състезанието. В случай на нарушение превозното
средство се изключва от всички класирания.
12.1.2 Превозни средства задвижвани от био-горива Кат. VIII
Състезатели, чийто превозни средства ползват био-горива, трябва да представят
автомобилите си с минимално количество гориво в резервоара (на резерва), за зареждане в
присъствието на оторизирано лице. Резервоарът се запечатва и всяко по следващо зареждане,
по време на състезанието, става само под оторизиран надзор. Всяко нарушение на това правило
води до изключване от всички класирания на състезанието.
12.1.3 Категория VIII – Превозни средства задвижвани от Горивни клетки и
използващи Водород като гориво
Състезатели, с превозни средства задвижвани от Горивни клетки и използващи Водород
като гориво не са задължени да преминават никакви проверки по отношение на Чл. 2.9 от
Техническите

изисквания.

Презареждане

по

време

на

състезанието

е

разрешено

без

ограничения. Ако състезателят участва в Енергийно класиране, се прилага Чл. 15.1 и зареждане
и презареждане се извършват в присъствие на оторизирано лице.
13. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
13.1 Естество на състезанието:
Е-Рали е състезание от Driving test (регулярно състезание) тип. Всеки състезател набира
наказателни точки от Регулярните тестове и от секциите с Часови Контроли (ЧК наказателни
точки) в съответствие с настоящият Допълнителен Правилник и неговите Бюлетини, които може
да бъдат издадени на по-късен етап.
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13.2 Екипаж:
Всеки екипаж се състои от пилот и ко-пилот. Пилота и ко-пилота могат да се си сменят
ролите, при условие че и двамата разполагат със свидетелства за правоуправление и
състезателни лицензи (Чл. 16.2). Навигаторите също трябва да имат състезателен лиценз, като
не е задължително да имат свидетелство за правоуправление. Не се допускат други пътници в
купето. В случай на неразрешена смяна на член на екипажа наказанието е изключване от
състезанието.
13.3 Старт, Финал, Резултати
13.3.1 Стартът на състезанието ще бъде даден
………. Място, Ден, Дата …………………………………………………………………………………………….……..
Първата кола стартира в ……Час … Стартовата поредност е според състезателния номер, а
колите стартират през интервал от една минута.
13.3.2 Първият ЕТАП за Кат.IIIA се състои от (брой) Регулярни теста и (брой) прегрупирания,
стопове за зареждане, и т.н….. Вторият ЕТАП за същата категория се състои от (брой) Регулярни
теста и (брой) прегрупирания, стопове за зареждане, км за всяка секция/ЕТАП и всеки Регулярен
тест, включително и предварителен времеви график. (При условие, че има повече от два ЕТАПА
продължете по същият начин).
Първият ЕТАП за Кат. VII&VIII (IIIA) се състои от (брой) Регулярни теста и (брой)
регрупирания, стопове за зареждане, и т.н …. Вторият ЕТАП от същата категория се състои от
(брой) Регулярни теста и (брой) регрупирания, стопове за зареждане, км за всяка секция/ЕТАП и
всеки Регулярни тест, включително и предварителен времеви график. (При условие, че има
повече от два ЕТАПА продължете по същият начин).
13.3.3 Предварителните неофициални резултати се публикуват в края на първия ЕТАП.
Временните, Официалните и Крайните Резултати се публикуват на информационното
табло в края на състезанието, както е упоменато в програмата.
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13.4 Контролен карнет
13.4.1 На старта на състезанието всеки екипаж получава Времеви карнет, отразяващ
допустимото време за достигане от една часова контрола до следваща такава. В края на първия
Етап, Времевият карнет се връща на организатора и се получава отново за старта на Втория
Етап, като на края на състезанието, отново се връща на организатора. Времевият Карнет се
счита за приложение към настоящия правилник.
13.4.2 Всеки екипаж е изцяло отговорен за своя контролен карнет.
13.4.3 Карнета се предоставя за проверка при поискване, особено на контролите, където се
подава лично, от член на екипажа, за да бъде отчетено и записано реалното астрономическо
време на пристигане или потегляне.
13.4.4 Загубата на Контролния карнет води до изключване от състезанието. Същата санкция се
прилага в случай на каквато и да е корекция на карнета без това да е направено от оторизирано
лице.
13.4.5 Стартовите контролни точки на Регулярните тестове се отразяват в карнета, като реално
астрономическо време.
13.4.6 Екипажът е изцяло отговорен за представянето на Карнета на различните Контроли
(13.4.3), както и за проверка на записаните данни, от Маршалите по времеизмерването.
Пропускане на ЧК за време , ЧК за прегрупиране или ЧК на Финал на Етап се наказва с
изключване от състезанието.
13.4.7 Задължение на Екипажа е да предаде карнета си на време и да провери дали вписаният
час е верен. Единствено Маршалът на контролата има право да вписва време в Карнета, ръчно
или чрез печат.
13.5 Трафик. Състезанието се провежда на пътища отворени за нормално движение. Ако в
някои секции от маршрута се ползват участъци затворени за нормален трафик, то това се
отбелязва в Пътната книга. Състезателите се придвижват само по пътища отбелязани в пътната
книга и задължително спазват правилата за движение. Нарушенията се наказват с глоба или
изключване от състезанието.
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13.6 Задръстване, пътни инциденти, препятствия
Всички препятствия

по време на придвижването се преодоляват от участниците по

собствена преценка при пълно съобразяване с правилата за движение. Не се предвижда
неутрализация за подобен тип препятствия.
13.7 Ремонти
Ремонтите са разрешени по всяко време на състезанието с изключение на време и място,
които са изрично забранени от настоящите правила (Закрит парк и др.)
13.8

Неспортсменско поведение
С риск да бъдат глобени или изключени на екипажите се забранява:
-

Преднамерено блокиране на състезателни автомобили и препятстване на задминаване.
-

Неспортсменско поведение - това се отнася, както за екипажите така и за
техните сервизни екипи.

13.9 Закрит парк
По време на нощния престой, между Етап 1 и Етап 2, автомобилите остават в зоната на
Закрит парк, където влизат щом завърши съответния Етап. В зоната на Закрит парк,
автомобилите остават под наблюдение на Организатора. Не се разрешава напускането на тази
зона без изрично позволение на оторизирани лица. Ако се налагат ремонти, Организаторът
трябва да бъде уведомен, работата се извършва под наблюдение на маршали, а след
завършване на ремонта, автомобила отново влиза в зоната. Това правило се отнася и до финала
на Етап 2, който обикновено съвпада и с финала на състезанието. След Финала на Състезанието,
автомобилите остават в Закрит парк до изтичане на 30 минутния срок за подаване на протести.
Само Спортните Комисари имат право да обявят отваряне на Закрит парк и да освободят
автомобилите.
13.10 Максимално закъснение на Часова контрола
Максималното допустимо общо закъснение за явяване на часова контрола е 30 мин след
идеалното време. Това общо закъснение се отнася за всеки Етап. Всяка кола преминала
допустимото общо закъснение се счита за пропуснала часовата контрола и се наказва с
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изключване. Изключително важно е да се знае, че всяка минута закъснение на една ЧК намалява
общото допустимо закъснение с една минута за всички останали ЧК от съответния Етап.
Например закъснение от 2 мин на ЧК2 + закъснение от 1 мин на ЧК 4 + закъснение от 3 мин на
ЧК 7, означава че останалото общо закъснение е 24 мин, защото първоначалните 30 мин вече са
намалени с 2+1+3=6 мин.
13.11 Защита на Околната среда
Всички участници в Еко Ралитата, трябва да показват сериозна загриженост за защита на
околната среда, като избягват действия или пропуски, водещи по някакъв начин до замърсяване
или не обичайно висок шум.
Трябва да се вземат следните предпазни мерки:
-

Оценявайте и намалете отражението върху околната среда, когато участвате в Еко
Рали, преди , по време и след състезанието. Това предполага и спомагателни дейности.

-

Използвайте продукти с етикет ЕКО доколкото е възможно.

-

Преди участие, планирайте действията си така, че да не замърсявате околната среда.

-

Организаторите, маршалите и участниците не трябва да захвърлят

или изоставят

всякакви обекти или материали, като бутилки, метални или пластмасови опаковки,
остатъци от храна, резервни гуми, стари резервни части и т.н. по целия маршрут на
състезанието. Общо правило е задължението да оставим местата по които сме минали
или където сме седели, по-чисти от колкото сме ги заварили.
-

Ние трябва да избягваме рязко ускорение или внезапно спиране, или ненужна употреба
на клаксон.

-

Замърсяването на околните пространства с масла, горива и т.н. е абсолютно забранено.

-

Всички превозни средства трябва да спазват стандартите за шумност, определени от
законодателството на страната, в която се провежда състезанието.

-

Служебните лица по контролите трябва да имат достатъчно количество торби за
отпадъци и при напускане на поста да не оставят вещи и материали, ползвани при
изпълнение на задълженията им, като маркиращи ленти, табели, всякакви видове
спомагателни материали, остатъци от храна и опаковки.
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-

В зоните за регрупинг трябва да се обръща особено внимание на поддържането на
чистота и събирането на отпадъци. На тези места с особена сила важи правилото да
оставим след себе си по-чисто, отколкото сме го заварили.
Всякакъв вид вредни течности или горива, изтекли по време на презареждане и ремонт,

трябва да се приберат в подходящ контейнер, а замърсеното място - внимателно почистено.
14. РЕГУЛЯРНИ ТЕСТОВЕ, ЧАСОВИ КОНТРОЛИ И НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ
Регулярните тестове са отразени в пътната книга и са разположени по секциите от
маршрута, между две последователни Часови контроли. Те са на пътища отворени за нормален
трафик. Екипажите трябва да изминат цялата дължина на всеки Регулярен тест, управлявайки
превозните си средства с постоянна предписана скорост (скорости) определена от Организатора.
В случай, че по някаква причина скоростта трябва да бъде намалена или се налага спиране, то
компенсирането на полученото забавяне трябва да стане по най-бързия начин и то при спазване
на правилата за движение, така че средната скорост да се възстанови до нужното ниво.
Началната и крайна точки на всеки Регулярен тест са отразени ясно в пътната книга, където
съвсем точно е отразено и разстоянието между тези две точки. В добавка, но без да бъде
задължително, разположението на тези точки може да бъде маркирано със стандартни знаци на
ФИА. Минимум две или повече скрити междинни контроли се разполагат на всеки Регулярен
тест, а точността на времеизмерването е минимум 1/10 сек. На база на точните разстояния
между две тайни междинни контроли, и точното време за преминаването им, се изчислява
средната скорост на екипажите. Всяко отклонение от тази средна скорост се наказва съгласно
скалата по-долу. Не се допуска употребата на радар за измерване на средна скорост, както и
употребата на „маркучи” в регулярните тестове.
Устройствата за времеизмерване за скрити контроли са: (Опишете принципа на работа на
съответното устройство. Препоръчва се автоматично задействане на измервателното устройство,
при преминаване на автомобила през определена виртуална линия. Писмено или печатно
доказателство е необходимо за това измерване)
Точните разстояния между старта на Регулярния тест и съответната тайна Часова
Контрола се записват в поверителен документ, като копие се предоставя от Директора на
състезанието на Председателя на Спортните комисари в началото на всеки Етап. На базата на
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този документ, и разпечатките от тайните контроли, спортните комисари могат да

разрешат

всеки възникнал спор относно точността на наложените наказания.
Планирането на състезанието, трябва да осигури равни интервали между участниците в
Регулярните тестове, като тези интервали могат да бъдат в рамките на между 30 сек и 2 мин.
Наказателните точки за отклонение от идеалното време в регулярен тест са за 1/10 сек –
една наказателна точка (което кореспондира на точното разстояние между Регулярните точки за
времеизмерване и постоянната средна скорост определена от Организатора). Разрешени са
всякакви устройства за измерване на разстояние и време – хронометри или GPS.
14.1 Описание на процедура на Часова контрола
Състезанието започва със сигнал даден чрез стартов флаг пред състезател №1 преди
Часова контрола №1 (ЧК1) ………………… изпишете името и всяка друга полезна информация за
разположение на старта …………. Всички останали участници следват първата кола през интервал
от една минута. Организаторът може да предвиди по голям интервал между Кат. VII & VIII
(+IIIA) и Кат IIIA. Участниците се придвижват от едно ЧК до следващото спазвайки стриктно
маршрута описан в Пътната книга. Всички ЧК са отразени в Пътната книга, като тяхното
разположение се маркира с одобрени от ФИА стандартизирани знаци. Времето за престой в
зоната на ЧК се ограничава до необходимото за

провеждане на контролните операции. ЧК

трябва да са готови за работа минимум 30 мин преди планираното идване на първият автомобил.
ЧК прекратяват работата си 30 мин след планираното време за последния автомобил, което е
максимално допустимото закъснение, освен ако Директорът на състезанието не е разпоредил
друго. Процедурата по регистриране започва точно в момента, в който автомобилът премине
знакът - ЧК вход. Реалното време и записът му в Карнета съвпада с точния момент, в който
екипажът е подал карнета на ЧК маршалите, за регистрация.
За 0 (нула) наказателни точки, този момент съвпада с идеалното време или в
минутата преди него.
Пример: Ако целевото време на пристигане е 11:34 мин., Контролен карнет трябва да бъде
даден на маршалите в времето между 11:33:01 и 11:34:59. Извън това време състезателят ще
получи пътни наказателни точки за по-ранно или по-късно пристигане равняващи се на 10
(десет) наказателни точки за минута или част от минутата.
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Когато ЧК е последвано от Стартова контрола за Регулярен тест, се прилага следната
процедура:
Маршалът на ЧК вписва във Контролния карнет времето на регистрация на автомобила на
ЧК и също така и времето за Условен старт на Регулярен тест, което е минимум 1 (една) минута
след времето на регистрация на ЧК.
В случай че два или повече автомобила пристигнат на ЧК в една и съща минута, техните
условни стартови времена за Регулярния тест ще бъдат през интервали от 1 (една) минута,
следвайки реда на тяхното пристигане на ЧК.
На старта на Регулярния тест Етап във Контролния карнет се вписва реалното време за
стартиране. При необходимост маршала на старта може да промени Условното стартово време,
вписвайки ново такова във Конторлния карнет, като го заверява с подпис.
Пример: Ако вписаното стартово време за Регулярен тест е 11:32, маршала на старта подава
стартов сигнал точно в 11:32:00. Ако се появи неочаквано препятствие затрудняващо старта на
автомобила и създаващо опасност към този момент маршала на старта променя стартовото
време за следващата минута – 11:33:00 (или по-късно), като го вписва и заверява

във

Контролния карнет. Стартовия сигнал се дава точно в новото време. Автомобилът потегля
незабавно и възможно най-бързо постига предписаната регулярна скорост

за съответния

Регулярен тест; след това автомобила трябва да поддържа тази скорост описана в Пътната книга
до финала на Регулярния тест Етап, маркиран със стандартизиран знак на ФИА.
14.2 Таблица на наказанията
За всяка една десета (1/10) от секундата Една (1) Наказателна точка (чл. 14.1)
отклонение от изчисленото вярно време за
придвижването на колата от една Регулярна
ЧК до следващата в Регулярен етап
За всяка минута или част от минута закъснение Десет (10) Наказателни точки (чл. 14.1)
или предварение на ЧК
Където закъснението на ЧК или акумулираните Изключване от състезанието (чл.13.10)
закъснения от всички ЧК за съответният ЕТАП
надвишават 30 минути
Пропускане на ЧК в етап или ЧК на регрупинг, Изключване от състезанието (чл.13.4.6)
или ЧК за финал на ЕТАП
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За неявяване на старт на Регулярен етап или
преднамерено отклонение от маршрута,
описан в пътната книга
В случай на опит да се получи или предаде
информация за разположение на тайна
контрола в Регулярен етап
За непозволена смяна на член от екипажа
За загубен карнет или промяна на записаното
в него
За преднамерено блокиране на пътя или
неспортсменско поведение
За нарушение на правилата за презареждане
в присъствието на служебно лице
Неспазване на правилото за баласт

Изключване от състезанието (чл. 10.1 и чл.
14.1)
Изключване от състезанието (чл.14.3)

Изключване от състезанието (чл. 13.2)
Изключване от състезанието (чл. 13.4.4)
Наказание по преценка на Спортните Комисари
с възможност за изключване (чл. 13.8)
Наказание по преценка на Спортните Комисари
с възможност за изключване (чл.чл. 12.1.1 и
12.1.2)
Наказание по преценка на Спортните Комисари
с възможност за изключване (чл. 15.3.6)

14.2.1 Корекция на наказанията за изключване в особени случаи
Изключените участници в условията на чл. 10.1 за отклонение от маршрута; 13.4.6 за
неявяване на ЧК различна от ЧК в края на дневен Етап или края на състезанието; 13.10 за
надвишаване на максимално допустимото закъснение на една ЧК; и 14.1 за неявяване на старт
на Регулярен тест, имат право да бъдат включени в класирането за деня и /или в крайното
класиране при следните условия, като всички трябва да бъдат кумулативно валидни.
а) Корекция може да се прилага само веднъж за дневен Етап
b) Корекции не се прилагат, когато се касае за ЧК финал на дневен Етап или финал на
състезанието.
c) Корекция се прилага само в случаите, когато състезателят е преминал всички ЧК в края
на дневен Етап или в края на състезанието; това трябва да е в максимално допустимото
време, а автомобила трябва да е в състояние да изпълни всички процедури и да премине
всички проверки приложими за останалите състезатели.
d) Броят на наказателните точки за състезател в условия на прилагане на процедура за
корекция е сумата от наказателни точки събрана по време на успешно завършен ЛЕГ
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плюс броя на наказателните точки на състезателя от същата категория, с най-слабо
класиране, при незавършеният Етап, увеличени с 10%.
Примери:
1. Участник номер Х, по време на първият Етап е пропуснал ЧК. Съгласно СП, той трябва
да бъде изключен от състезанието. Ако той пристигне на ЧК на финала на първия Етап
навреме и в идеално състояние за състезание, той има право да стартира на втори
Етап, като класирането му за първият Етап е с наказателните точки получени от
състезателя от същата категория, с най-слабо класиране, увеличени с 10%
2. Участник номер Y , по време на вторият Етап пристига на ЧК след максимално
допустимото закъснение. Съгласно СП, той трябва да бъде изключен от състезанието.
Ако този участник пристигне на финала на състезанието с автомобил в състояние за
участие, той може да бъде включен в крайното класиране с наказателните точки от
първия Етап плюс наказателните точки на състезателя от същата категория във
втория Етап увеличени с 10%.
14.3 Всеки състезател ползващ устройство или по някакъв друг начин опитва да покаже или
получи информация относно разположението на скрита часова контрола, ще бъде изключен.
14.4 Класирането се извършва на база на сумата от наказателни точки събрани от Регулярни
тестове и „Свързващи секции” (пътни наказания). Автомобилът с най-малко наказателни точки
получава най-доброто класиране.
14.5 Dead Heat: случай на участници с равен брой наказателни точки, относителната позиция
се определя според резултатите от Регулярните тестове, чрез сравнение на най-голям брой
първи, втори и т.н. места; иначе колите остават на същата позиция.
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15. КОНСУМАЦИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ЕКО - Управление

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите не са задължени да включат в състезанието тестове на ФИА за
Енергийна консумация или Еко-управление. Ако те решат да го направят , те трябва ясно да
заявят, че участието в тези тестове е изцяло доброволно. Ако Организаторът провежда такива
тестове, то те трябва да са изцяло подчинени на правилата на настоящия член. Спортните
комисари трябва да разпрострат правата си и върху провеждането на такива тестове.

15.1

КЛАСИРАНЕ СПОРЕД ИНДЕКС НА ФИА ЗА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ (C.I.)
За оценка на калорийните стойности на различните горива се прилага следната таблица

(обновява се периодично от ENECC/FIA). Формулата за „Индекс на Енергийна консумация”,
показана по-долу се прилага за формиране на съответното класиране. Най- ниският индекс C.I.
определя победителя.
Таблица на калорийните енергии и СО2 емисии
Плътност
Wh/l

Wh/kg

[kg/l]

CO2 в [g/kWh]
Резервоар-към
колела

Течни горива при стайна температура
Бензин с ниско

8.795

11.766

0.747

262

10.025

11.837

0.847

270

Е85

6.342

8.100

0.783

43

Етанол (100%)

5.909

7.487

0.789

0

Метанол (100%)

4.432

5.582

0.794

0

Керосин

9.052

12.946

0,725

256

Втечнен газ (LPG)

6.577

12.946

0.508

232

Растително масло(*)

Виж по-долу

Виж по-долу

Виж по-долу

Виж по-долу

Биодизел (*)

Виж по-долу

Виж по-долу

Виж по-долу

Виж по-долу

съдържание на сяра
Дизел с ниско
съдържание на сяра
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Газообразни горива при стайна температура
Компресиран естествен
газ
Водород
Биогаз (*)

Виж по-долу

13,095

203

33,393

0

Виж по-долу

Виж по-долу

0

10,556

0,918

0

Твърди горива при стайна температура
Животинска мазнина
при 15о

9,690

(*) калорийната енергия на горивата зависи от суровината и от метода за производство.
Следователно компаниите доставчици трябва да предоставят данни за спесификациите на
горивото като: калорийна енергия (ниска отоплителна стойност), плътност, СО2,. Данните са
базирани на GREET Версия 1.8d.0; Национална лаборатория Argonne, 11.08.2010

Формула „Индекс на Енергийна консумация”: CI=100*(ITE+RE)W*km

Съкращения:
CI = Индекс на консумация (kWh за 100 км за тон тегло)
ITE = Първоначална теоретична енергия (kWh)
За електрически превозни средства, които трябва да стартират в състезанието с напълно
заредени батерии, тази стойност трябва да бъде капацитета на задвижващата батерия в kWh
изразен към разрядната ставка С1. Тези данни се предоставят от производителя на
акумулаторите. (виж по-долу Изчисления за консумирана енергия в алтернативен режим)
За всички други превозно средства с алтернативна енергия, и по практически причини,
ITE се приравнява към kWh от необходимото гориво за цялостно презареждане на резервоара в
края на състезанието, при условие че на старта са били с напълно заредени резервоари.
RE = Презаредена или дозаредена енергия по време на състезанието (kWh).
За електрически превозни средства, това е енергията в kWh получена от външен източник
(мрежа или друг) по време на стоп за междинно зареждане.
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Алтернатива: Там където Организаторът е осигурил за всеки участник екипировка, място,
условия и необходимото време за пулен заряд в края на състезанието но преди публикуване на
резултатите от теста, ITE не се счита за пълният капацитет на задвижващата батерия, както е
споменато по –горе, а по-скоро се отчита енергията необходима пълното зареждане по време на
финалния заряд.
За всички други превозни средства RE

e еквивалентната енергия в kWh на всички

количества добавено гориво по време на междинните зареждания през цялото състезание.
W=Тегло на превозното средство (тон)
За целите на пресмятане на енергийната консумация,

се взима предвид теглото на

празното превозното средство посочено от производителя или в талона или в ръководството на
потребителя. Може да се ползва информация от надежден проверен източник с добавка от 150
кг, представляваща тежестта на двучленен екипаж. С цел проверка, претеглянето на някои или
всички автомобили, а по предписание на Спортните комисари на конкретен автомобил, може да
се извършва по време на първоначалния или финален технически прегледи.
Км= Общата дължина на маршрута (км)
Общата дължина на маршрута както е посочен в пътната книга и /или в Допълнителния
правилник в км.
15.2 Класиране за Еко-драйв тест
Това е вид тест, който не се прилага от ФИА, но някои организатори го
практикуват. Той се характеризира с простота и неутралност към различните
спесификации за консумация и позволява единно класиране за всички участници без
оглед на тяхната категория.
Основното предимство на този тест , въведен преди две години, е че степента на успеха е
независима от дефинираният от производителя разход и технологията на превозното средство, а
се гради единствено въз основа на способността на състезателя да управлява автомобила си по
– най-икономичният начин, спестявайки гориво в битка с декларираният от производителя
официален разход, измерен по Европейски стандарт.
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Друго важно предимство е единното класиране за всички автомобили без оглед на
тяхната категория, представящо интересна и цялостна картина за предимствата на режим Екоуправление.

Основно и важно условие за прилагане на класиране за Еко- управление е

наличието на официални данни за енергийна консумация на участващото превозно средство,
измерени съгласно Европейски стандарт и обявени от производителя. Директното сравнение на
тези данни с получените при измерването, по стигнати от състезателя, са индикация за
способностите му да управлява определен автомобил, при определени условия с възможно найголямо пестене на енергия. Оценката е справедлива, като се има предвид, че всички
специфични условия на състезанието ( геоморфология, маршрут, атмосферни условия, времеви
график, и т. н.) са еднакви за всички участници. Ползваната формула е изключително проста:
Фактор Еко – управление = Постигната Енергийна консумация в kWh за 100км
Стандартна Енергийна консумация в kWh за 100км

Най-ниската стойност на Факторът определя победителя.
15.3 Технически преглед и процедура за презареждане за превозни средства
участващи в класирането за Енергийна консумация
15.3.1 Зареждане и презареждане с гориво
За участници състезаващи се за класиране в Енергийна консумация и/или Еко –
управление, всяко зареждане или зареждане с гориво извън официално определените за това
зони е строго забранено. Нарушение на това правило води до изключване тези класирания. Това
е валидно за всички категории, допуснати в Еко–Ралитата, както е описано в чл. 6. Като основен
принцип, в началото на състезанието, по време на техническия преглед, онези състезатели
ползващи изкопаеми горива (бензин, дизел) и газообразни горива (CNG или LPG или био газ) или
био горива, трябва да представят колите си с резервоар „на резерва” , а зареждането трябва да
се извърши в присъствие на оторизирано лице. Всяко нарушаване на това правило може да
доведе до изключване. В края на състезанието, по време на финалния технически преглед,
всички резервоари се зареждат изцяло, като се документира, от официални лица, зареденото
количество по същият начин както по време на състезанието.
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15.3.2 – Категория IIIA и Plug-in Хибридни Електрически автомобили
Състезателите трябва да представят превозните си средства на технически преглед с
напълно заредени тягови батерии. Те трябва да покажат документи доказващи, максималния
енергиен капацитетна главния пакет батерии. Фабричната зарядна система се запечатва. За
Plug- in Хибридни Електрически превозни средства, резервоарите трябва да са на „резерва”. Те
се допълват изцяло и след това се запечатват ( чл. 15.3.1). За класиране за Енергийна
консумация (CI), капацитета на батерията ( или частта, която се ползва, ако е приложимо
измерването) плюс възможните енергийни количества, междинно заредени, по време на стопове
за зареждане, ( и/или добавяне на гориво за Plug-in Хибриди) ще образуват цифрата за общата
консумирана енергия. В края на състезанието батериите или не се зареждат, като се приема че
са напълно изтощени, или за по голяма точност се презареждат изцяло и се отчита заредената
енергия. В първият случай, задължение на състезателя е да пристигне на финала с почти
изтощена батерия.
15.3.3 Превозни средства категория VIII с Bi-fuel или Multi-fuel системи, течни или
газообразни.
Прилага се процедурата на чл. 15.3.1.
Топлинната енергия на алтернативните енергии, ползвани по време на състезанието, от
автомобил с bi-fuel или multi-fuel системи трябва да бъде минимум 80% от общата ползвана
енергия, в противен случай, превозното средство се изключва не само от класирането за
енергийна консумация, а и от класирането на ФИА.
15.3.4 Категория VIII автомобили с био–горива
Прилага се процедурата на чл. 15.3.1. В края на състезанието, ако няма налично
достатъчно био гориво, служебното лице, след като е получил писменото съгласие на
състезателя дозарежда резервоара с подходящо за двигателя изкопаемо гориво, с оглед да се
установи консумацията.
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15.3.5 Категория VII –Хибриди
Прилага се процедурата на чл. 15.3.1. Към Електрическата енергия ползвана по време на
състезанието трябва да се добави малко количество консумирана енергия от гориво с оглед да
се пресметне общият Специфичен Енергиен Фактор. За тази цел, новото на зареждане на
батерията са проверява в началото и в края на състезанието, като се ползва индикатора за
зареждане на автомобила. Капацитета на батерията се определя от документите на колата. Ако
тази процедура е не приложима, се приема, че 60% от капацитета на батерията е енергийната
консумация.
15.3.6 Баласт
Забранена е употребата на какъвто и да е баласт имащ отражение върху теглото на
автомобила. Нарушение на това правило може да доведе до наказание или изключване от
класирането за Енергийна консумация.
15.3.7 Разстояние
В началото и в края на състезанието се записват показанията на километропоказателя.
Изчислява се пробега и при разлика с километрите отразени в Пътната книга се взимат предвид
последните, за класиране за Енергийна консумация.
16. ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЯВКИ И ТАКСА УЧАСТИЕ
Сумата за такса участие е фиксирана за всеки екипаж, състоящ се от двама души (пилот и
ко-пилот или пилот и навигатор):

1) С реклама на организаторът……………………………….. евро
2) Без реклама на организаторът…………………………….. евро
………………………Всяко друго условие влияещо на таксата за участие

Организаторът осигурява на участниците материали и услуги съгласно чл. 16.9.4
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16.1 Такса участие се възстановява изцяло в случай, че:
Заявката не се приеме
Състезанието се отмени
……………………………….Всяка друга възможна причина……………….
16.2 Документи на екипажа
Екипажът се състои от един пилот и един ко-пилот. Двамата трябва да притежават
следните документи:
Свидетелство за правоуправление според превозното средство (не важи за навигатор)
Всеки вид лиценз от ФИА, издаден от тяхната Федерация или ФИА лиценз D (или
еквивалентен), издаден за състезанието и валиден за същия период, който може да е издаден от
тяхната федерация или федерацията на организатора ( след писмено разрешение от
федерацията на състезателя) и връчен на участниците най-късно по време на административния
преглед. За този лиценз се заплаща такса от ……………… евро
Талон на превозното средство
Валидна застраховка съгласно закона.
16.3 Форма за заявка
Всяко лице или юридически субект, желаещ да участва в състезанието трябва да изпрати
до Секретариата на състезанието, надлежно попълнена и подписана заявка (приложение 1), в
едно с всички необходими документи, снимки и.н. не по-късно от ……. Ден, Дата, Месец,
Година…………………..
Заявката трябва да се изпрати на официалния адрес на Организатора, както е посочен в
съответния член.
Данните за екипажа трябва да се потвърдят минимум 7 дни преди административната
проверка и да бъдат одобрени от Организаторът. Само Спортните комисари могат да разрешат
смяна на член от екипажа след публикуване на списък на заявените. Автомобил може да се
замени след разрешение от Организаторът и одобрен от Спортните комисари.
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16.4 Организаторът информира кандидатите за тяхното приемане или отхвърляне, чрез email
или факс, най-късно два дни след получаване на надлежно попълнена заявка придружена с
копие платежен документ за внесена такса участие.
16.5 Организаторът си запазва правото да откаже заявка по своя преценка. Това право
произтича от условията на чл.74 на Международния Спортен Кодекс и чл. 8А от Общите
предписания за всички шампионати на ФИА.
16.6 Максималния брой участници е ……………(или неограничен). Всички заявки над този
максимален брой се приемат но остават в списъка на резервите.
16.7 Минимален брой участници …………..
Ако този брой не се достигне, състезанието се отменя, след одобрение от ФИА (чл. 8 В от
Общите предписания за шампионати на ФИА).
16.8 Организаторът може да сключи застраховка „Отговорност към трета страна” покриваща
състезанието съгласно закона. Сумата покриваща различни рискове е в съответствие с
валидната за пътни инциденти.

Застрахователно покритие „Гражданска отговорност” на

участващите автомобили – както се изисква от закона за движение по пътищата е задължение на
участниците, като валидността на полиците

ще се проверява на административния преглед.

Трябва да се отбележи, че това не е скоростно състезание и се провежда по пътища отворени за
нормално

движение

при

пълно

спазване

на

правилата.

Следователно

стандартна

застрахователна полица се счита за валидна.
16.9 Реклама, Популяризиране, Разгласа
16.9.1

Официален

Партньор:

Организацията

на

състезанието

с

подкрепя

от………………………………….. , чието Лого задължително трябва да присъства на състезателните
номера и на всички материали за популяризиране, предназначени да бъдат поставени върху
колите.

Рекламните

материали

се

предлагат

от

Организатора

както

следва…………………………………………………………………………….
16.9.2 Партньори на състезателите: Всеки участник подкрепян от търговска фирма, чиято
търговска марка се показва на автомобила или екипа на екипажа е задължен да декларира този
факт пред организатора, изисквайки неговото съгласие още с подаване на заявката си.
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Основанието е да се избегнат реклами или услуги в разрез с целите на състезанието и моторният
спорт като цяло.
16.9.3 Разгласа на състезанието
Чрез акта на заявка всички участници се съгласяват, Организаторът свободно да използва
в докладите за събитието и публикациите за пресата техните имена, както и имената на
членовете на отборите и данни за превозните средства. Участниците декларират съгласие за
публикуване от организатора на всякакви материали свързани с техните имена или автомобили.
16.9.4 Организаторът осигурява на участниците следните материали и услуги:
- Пътна книга
- Допълнителен правилник
- Състезателни номера
- Идентификационни карти за екипажа
- Рекламни материали
- Безплатни купони за нощувка с вечеря и закуска
- Безплатни купони за обяд по време на регрупинг и лек обяд преди старта
- Покана за Официална вечеря и Церемония по награждаване
…………………. Добавете по ваша преценка материали или услуги………..
17. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ – Рали плаки
17.1 Подаването на заявка е доказателство, че екипажа се съгласява да спазва правилата
приложими за това състезание.
17.2 Всяка промяна или добавка към тези правила, както и всякакво уточнение или информация
от полза за участниците издадена след публикуване на допълнителният правилник, се издава
чрез официални номерирани и датирани

Бюлетини или информационни съобщения. Те се

разпространяват до всички участници, които се подписват за информираност и се поставят на
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официалното информационно табло. Където тази процедура е невъзможно да се осъществи,
Организаторът полага всички усилия да информира участниците по всякакъв възможен начин.
17.3 Въпроси, които не са решени от настоящите правила се решават от Спортните комисари. По
време на административният преглед, Организатора предоставя на всеки екипаж две рали плаки
в едно със състезателни номера, които се поставят на автомобила върху площ от 40см Х 60 см
или еквивалентен по площ кръг и трябва да са ясно видими от двете страни на колата.
17.4 Състезателни номера. Участниците поставят състезателните номера по време на
административната проверка и тези номера трябва да остана на колите, видими до края на
състезанието. Страничните знаци на вратите носят състезателния номер и името на състезанието
и логото на организатор и спонсор. В приложение към настоящите правила се посочва точното
място, където тези материали трябва да бъдат разположени.
18. ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ
Точки за Купата за Алтернативни енергии, Други класирания – награди
18.1 Класиране на ФИА. За присъждане на точки за Купата за Е-Рали, до ФИА се изпращат
следните класирания:
1. Регулярни тестове
2. Пътни наказания
3. Крайно класиране за категория IIIA – Пилоти и Ко-пилоти.
Отчета за класирането трябва да съдържа име и дата на състезанието, име, фамилия и
националност на състезателите, пилот и ко-пилот, производител на превозното средство което
се публикува в класирането за купата на производителите, тип и категория на превозното
средство, Пътни наказателни точки, наказателни точки от Регулярни тестове и общата сума от
наказателни точки.
18.2 Класиране за Национален/Регионален шампионат
1. Регулярни тестове
2. Пътни наказания
3. Крайно класиране за категории VII+VIII(+IIIA) – Пилоти и Ко-пилоти
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Отчета за класирането трябва да съдържа име и дата на състезанието, име, фамилия и
националност на състезателите, пилот и ко-пилот, производител на превозното средство което
се публикува в класирането за купата на производителите, тип и категория на превозното
средство, Пътни наказателни точки, наказателни точки от Регулярни тестове и общата сума от
наказателни точки.
18.2 Присъждане на точки за купата на Е-Рали. За купата на ФИА, се присъждат точки на
пилоти, ко-пилоти и производители на първите 8 (осем) автомобила в по-горните две крайни
класирания съгласно скалата 10-8-6-5-4-3-2-1. Всеки един производител получава точки само за
най-добре представилият се автомобил.
18.3. Други класирания (ако съществуват) за участници състезаващи се в тестове за Енергийна
Консумация, и или за ЕКО Управление се издава следното класиране, което не се взима в
предвид като точки за купата на ФИА.
1. Класиране за индекс на Енергийна Консумация за кат. IIIA.
2. Класиране за индекс на Енергийна Консумация за кат. VII & VIII.
3. Класиране за ЕКО - Управление за всички категории.
4. Всяко друго класиране по избор на Организатора.
18.4. Купи и или Медали или Трофей. За всяко едно от двете крайни класирания от чл. 18.1.
….. Купи….., се присъждат на минимум 3, ……… състезатели заели първи места (пилот, ко-пилот),
при условие че успешно завършилите автомобили във всяка категория …… 6 …….., или повече.
За всяко класиране в което броя на успешно завършилите автомобили е между минимум 3 и 5 се
присъждат две купи на първият и вторият състезатели. За класиране на Енергийна Консумация
и ЕКО Управление се присъждат минимум 3 Купи или други награди на първите трима
състезатели, прилагайки същите условия както по-горе, ако състезателите са по-малко 6.
19. ПРОТЕСТИ И ЖАЛБИ
19.1. Сумата за подаване на протест е 500 евро, за Шампионата на БФАС съгласно Наредбата за
съответната година.

Специален правилник

Страница 34 от 35

19.2. Протести срещу предварителните официални резултати на Състезанието в писмена форма
до Директора на състезанието в рамките на 30 мин. От момента на тяхното публикуване на
Официалното Информационно Табло. След изтичането на този период, предварителните
резултати стават окончателни.
19.3. За да бъде разгледан от Спортните Комисари, всеки протест трябва да бъде придружен от
гореспоменатата такса, която не подлежи на връщане, ако протеста не е уважен.
19.4. Апелация се подава в съответствие с Националния и Международен Спортни кодекси. За
националния Трибунал е 1000 евро.
- за трибунала на ФИА – 12 000 евро.
20. ПРИЛОЖЕНИЕ И ТЪЛКУВАНЕ НА ПРАВИЛАТА
Отговорен за прилагането на тези правила е Директора на Състезанието. Всеки случай
извън описаните в тези правила се решава от Спортните Комисари, които единствено имат право
да взимат решения. В случай на спор при тълкуване на тези правила Английския текст има
предимство.
21. ПРИЛОЖЕНИЯ
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ФОРМА ЗА ЗЯВКА

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – КАРТИ НА МАРШРУТА

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПЪТНА КНИГА (РАЗДАВА СЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА)

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ВРЕМЕВИ КАРНЕТ И ГРАФИК НА ПЪРВИЯ АВТОМОБИЛ (РАЗДАВА СЕ
СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА)

-

ВСЯКО ДРУГО ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗДАДЕНО ОТ ОРГАНИЗАТОРА
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