
                          Програма
        АСК,,Стари столици 2002‘‘ организира
 Автомобилно състезание по планинско изкачване
             ,,Мемориал Валерий  Великов ‘’ 2019
      Първи кръг от националния шампионат  06/07.04.2019г.
старт пред входа на  парк ‘’Кьошковете” през местността ‘’Хижата’’ и финал след 

вила ,,Пазачница’’ в посока паметник 1300г България-3350метра
 Понеделник - 01.04.2019г. Край на записванията
 Вторник        - 02.04.2019г. Публикуване на заявените  участници на сайта на 
състезанието : www.rallystaristolici.com, и на страниците във facebook:
        memorial valeri velikov и планинско изкачване ,,Валерий Великов“
                                 Събота     06.04.2019г.  
   Административен преглед  от 07.00ч. до 11.30ч. и  
  Технически преглед от 07.30ч. до 11.30ч. в района на сервизния парк – 
ул.,,Раковски’’ автобусния обръщач на парк ‘’Кьошковете” по следния график:         
     07:30ч. до 08:15ч.        автомобили от категория 1
     08:15ч. до 09:00ч.        автомобили от категория 3 клас до 1400см3
     09:00ч. до 10:00ч.        автомобили от категория 3 клас до 1600см3
     10:00ч. до 10:45ч.        автомобили от категория 3 клас до 2000см3
     10:45ч. до 11:15ч.        автомобили от категория 3 класове над 2000см3
     11:15ч. до 11:30ч.        автомобили от категория 2
     12:00ч.          Спира се движението по трасето на състезанието до 18.00ч
     12:25ч.          откриване на състезанието и брифинг със състезателите –пред      
паметника на Валерий Великов до входа на парк ,,Кьошкове‘‘
     13:30ч               начало на тренировките в три манша

                                   Неделя      07.04.2019г. 
     08.30ч.            Спира се движението по трасето на състезанието до 16.00ч.
     09:30ч.            Старт на един подгряващ манш- “WARM UP”.
     11:00ч.            Старт на състезанието в  три манша
След финала на трети манш –закрит парк за автомобилите и награждаване на 
победителите в района на старта- пред сградата на ,,Шуменско пиво’’  и 
пресконференция с победителите в Административно- информационен 
център на ДПП "Шуменско плато"-лесопарк Кьошкове.

Умоляваме зрителите да не паркират в сервизния парк, по ул.,,Раковска’’ и
на паркинга на естествения шикан на хижата , за целта организатора е 
предвидил паркинги за зрителите:
1. северното платно на бул. ,,Симеон Велики’’ след ,,Томбул джамия’’.
2. местността ,,Хижата’’ срещу хотела на ДАП.
3. по пътя от ,,Гроба на курсистите’’ към финала на състезанието.

Цената на входния билет е 5(пет) лева,като билета важи за двата дни на
състезанието. 
В  събота  и  неделя  за  улеснение  на  зрителите   ,,Шумен  пътнически
автотранспорт’’ ООД е осигурил автобус за зрители по трасето от старта до
финала преди първия манш и между първия и втория манш.

http://www.rallystaristolici.com/

