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УВЕДОМИТЕЛНО  ПИСМО 

 
от 

Сдружение АВТОМОБИЛЕН РЕТРО КЛУБ “АВАНГАРД” , БУЛСТАТ 176913310 със седалище: 

 гр. Перник, ПК 2300, кв. Твърди ливади, ул. 1-ви май  бл.20,  МОЛ:  Владимир Петров Димитров, 

тел. 0889831164, FACEBOOK: Автомобилен ретро клуб Авангард, e-mail lollyn@abv.bg, с предмет на 

дейност – Съхраняване и опазване на транспортната техника в България. 

 

 

                                                                                  Уважаеми  Господин   председател, 

 

             Уведомяваме Ви , че на 30 и 31-ви март 2019 г. Сдружение Автомобилен Ретро Клуб 

"Авангард" ще организира мероприятие "Classic racing 2019" и ретро пазар за свойте членове, 

приятели и всички обичащи ретро и класическите автомобили. Мероприятието за откриване на ретро 

и класик сезона ще се проведе на автомобилна писта"Дракон" край село Калояново обл. Пловдив. 

С цел популяризиране на автомобилният спорт сме поканили за участие и състезатели притежаващи 

лицензи издадени от БФАС. 

В съботният ден е предвидено да се проведе ретро пазар за ретро и класическа транспортна техника, 

както и резервни части за тях. Също така сме предвидили,  всеки който има желание  да има 

възможност да кара в контролирано трасе извън пътната мрежа на страната. Подсигурили сме 
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професионалните услуги на медицински екип, противопожарен автомобил,  екип квалифицирани 

маршали и времеизмервателна техника за спокойно и безаварийно провеждане на мероприятието.  

В рамките на неделният ден, освен "Classic racing 2019" сме организирали и изложба на ретро и 

класически автомобили и мотоциклети. В парадната част по пистата с контролирана скорост след 

автомобил за сигурност ще дефилират  много от колекционерите и реставраторите на транспортна 

техника.  

Автомобилните състезатели и техните автомобили се радват на голям интерес сред публиката и 

феновете на моторните спортове. С тези си участия в мероприятия извън календара на БФАС, ние от 

САРК "Авангард" считаме, че тези пилоти популяризират различните видове състезания  

организирани от БФАС.  

САРК "Авангард" е асоцииран член на БАК "Ретро", който от своя страна е представител за 

Република България на международната асоциация за ретро и класически автомобили FIVA.  

САРК "Авангард" официално Ви кани да открием заедно авто-ретро сезон  2019 г. 

 

 

 

 

София                                               С уважение:   Владимир .Димитров 

            25.03.2019 г.                                                                                  Председател на САРК "Авангард" 

                                                                                                                   


