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Този правилник урежда правилата за организиране и провеждане 

на автомобилно състезание на писта. 

 

 

 Автомобилно състезание проведено на затворен път, специално 

изградени или приспособени за автомобилни състезания трасета, 

които започват и завършват на едно и също място между два и 

повече автомобила, състезаващи се по едно и също време на един 

и същи път, в който скоростта или изминатото разстояние в 

даден момент е определящ фактор за класиране. 

 

 

 Състезанието се провежда по асфалтирано трасе с автомобили, 

отговарящи на изискванията на приложение "Ж", наредбата за 

провеждане на автомобилни състезания за съответната година на 

БФАС и настоящия Специален правилник. Мястото и датата на 

всяко от тези състезания, както и техния организатор се 

вписват в Националния спортен календар. 

 

 

 

 

 

 

Повече информация на:  

 www.pistaburgas.info  

 www.facebook.com/pista.burgas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
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Дата Час Описание 

 от до  

30.09.22 

г. 
(ПЕТЪК) 

08:00 Откриване на записването за участие. 

10.10.22 

г. 
(ПОНЕДЕЛНИК) 

23:59 
Краен срок за подаване на заявка за 

участие. 

15.10.22 

г. 
(СЪБОТА) 

10:00 10:30 
Паркиране и настаняване на състезателните 

автомобили в сервизната зона! 

 10:30 12:30 
Административен и технически преглед в 

сервизната зона. 

 12:30 12:55 Първо заседание на спортните комисари. 

    

 13:00 
Тренировки за място на стартовата решетка 

(Квалификации). 

    

16.10.22 

г. 
(НЕДЕЛЯ) 

10:00 10:25 
Официално откриване на състезание пред 

VIP зоната.  

 11:00 Старт на състезание 

 14:30 Церемония по награждаване 

 

40 МИНУТИ след края на последното награждаване всички пилоти и отбори 

 трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са освободили пътното платно по изискване на  

ОДП БУРГАС И ОБЩИНА БУРГАС! 
 

 

 

Часови график по серии, пилоти и отбори, както и мястото му 

на провеждане ще бъде публикуван допълнително в Бюлетин, 

след съгласуване с ОДП-МВР Бургас. 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
ОРГАНИЗАТОРИ:  
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АСК „Боженци“ в партньорство с Община Бургас организира автомобилно 

състезание на писта на 15/16.10.2022 г. в гр. Бургас, Северен пътен 

обход. „Писта Бургас 2022” е втори  кръг от Републиканския шампионат 

на затворен маршрут. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Председател: Димитър Николов 

(кмет на Бургас) 

Членове: Радко Петров 

(АСК Вромос) 

 Веселина Демиджиева  

(Община Бургас) 

 Васил Михалев 

 

 

ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА 

ОПИСАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
Състезание: 

Председател сп. 

комисари: 

Тончо Тонев  

Наблюдател БФАС: 

Спорни комисари: 

 

Секретар на сп. 

Комисари: 

Николай Мончев 

Петър Петров 

 

Ирена Начева 

 

Директор: Радко Петров  

Зам.Директор: Лъчезар Колев   

Рейс Директор: Веселин Атанасов  

Технически делегат 

(БФАС): 

Никола Попов  

Председател техн. 

комисия: 

Никола Попов  

Членове тех. комисия:   

Секретар: Филипа Йовкова  

Отговорник за 

сигурността: 

Иван Иванов  

Главен лекар: МБАЛ Бургас  

Отговорник за връзка със 

състезателите: 

Динко Иванов  

Отговорник 

времеизмерване и 

обработка на 

резултатите: 

 

Иван Маринов 

Results.BG 
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В състезанието на всяка серия автомобилите се подреждат на 

старт според постигнатите резултати от тренировките. 

Участникът с най-добро постижение заема 1-ва позиция, 

вторият – 2-ра и т.н. Последователността на сериите е както 

при тренировките. 

 

Серия „КУПА ЛАДА” 

- един манш – 15 обиколки-  

- дължина на една обиколка – 2100 м. 

- минимално време за класиране в манша:10 обиколки 

 

Серия „СПОРТ” 

- един манш – 19 обиколки 

- дължина на една обиколка – 2100 м. 

- минимален брой обиколки за класиране в манша: 15 

обиколки 

 

Серия ”ТУРИНГ” 

- един манш – 19 обиколки 

- дължина на една обиколка – 2100 м. 

- минимален брой обиколки за класиране в манша: 15 

обиколки 

 

Серия „МАКСИ” 

- един манш – 19 обиколки 

- дължина на една обиколка – 2100 м. 

- минимален брой обиколки за класиране в манша: 15 

обиколки 

 

Стартиране – със светофарна уредба 

Времеизмерване - с транспондери дублирано с фотоклетки 

 
Ред на стартиране на тренировките: 

- Серия „КУПА ЛАДА” 

   - Серия „СПОРТ” 

- Серия ”ТУРИНГ” 

- Серия „МАКСИ”,  

 

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 
Информационното табло с резултатите ще бъде разположено в 

сервизната зона. Резултатите ще бъдат публикувани и в сайта на 

времеизмерването www.results.bg/Pista   

 

 

 

ВАЛИДНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
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Състезанието е втори  кръг от Републиканския Шампионат на 

писта  и се провежда съгласно МСК, Наредбата на БФАС за 2022 

г., Специалния правилник и Допълнителния правилник за 

провеждане на състезания на затворен маршрут. 

 

АВТОМОБИЛИ 
До участие се допускат автомобили, които отговарят на 

изискванията на приложение „Ж” на ФИА , наредбата  на БФАС за 

2022 г . и специaлния правилник за „Писта“. Повече информация 

може да откриете в сайта на федерацията www.bfas.bg   

 

СЪСТЕЗАТЕЛИ И АСК 
До участие в състезания на писта се допускат състезатели и АСК 

редовно лицензирани за 2022 година към БФАС, както и такива 

лицензирани към чужди Федерации членове на FIA.  

 

Притежателите на лицензите (БФАС и състезатели) трябва да са 

запознати с текстовете от МСК, годишната наредба на БФАС, 

специалния правилник и допълнителния правилник за провеждане 

на състезания на писта и са задължени да спазват разпоредбите 

им. 

 

ЗАСТРАХОВКИ 
-  Задължителната застраховка за трети лица (ГО) се сключва от 

организатора,като състезателите получават копие от нея. 

- Организаторът не носи отговорност за щети причинени от 

участниците и на участниците. 

 

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 
Заявки за участие в „Писта Бургас 2022” могат да бъдат 

подавани и онлайн през специалният електронен формуляр на 

сайта www.pistaburgas.info 

 

Попълнената заявка по образец, утвърден от БФАС, или онлайн 

електронна заявка, заедно с копие от документа за платена 

такса се изпраща на организатора АСК ”Вромос” на еmail: 

entry@pistaburgas.info   

 

Такса участие 250 лв. с включена застраховка ГО. 

Допълнителна такса: 20 лв. за изготвяне на състезателни 

номера. 

 

 

Титуляр: АСК Вромос 

Банкова сметка:  IBAN: BG68 BUIN 7855 1080 2932 12    
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За заявки подадени след крайния срок наказанията се прилагат 

спрямо наредбата на БФАС. 

 

Подадените по еmail заявки се заменят с официална (с 

оригинален подпис и печат на клуба и пилота) на 

административния преглед. 

 

До всички автомобилни спортни клубове с участници подали 

заявки за участие в състезанието, ще бъде изпращан комплект 

включващ: стартови номера, пропуски за автомобилите, баджове 

за механици, формуляр за попълване и подписване (заявка).  

 

Всяка заявка, съдържаща неверни или непълни данни или не е 

придружена от преводно нареждане за внесена такса участие се 

счита за недействителна. Подписвайки заявката АСК, водача, 

механиците и други представители на отбора се задължават да 

спазват МСК, Годишната наредба на БФАС, Допълнителния 

правилник, Разпорежданията на спортните комисари, Директора и 

Рейс директора. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕГЛЕД 
На административния преглед участниците с редовни документи ще 

представят само шофьорска книжка. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
За идентифициране на автомобила и контролирането на мерките за 

сигурност водачът трябва да представи лично автомобила си на 

технически преглед с номера отговарящи на изискванията на 

чл.21 от специалния правилник „Писта“ за 2022г. 

 

 Не се разрешава участието в тренировките и състезанието на 

автомобил, които не отговаря на техническите изисквания. 

Всички автомобили представят валиден технически паспорт при 

извършването на прегледа или протокол за съответствие. 

 

Техническия преглед не определя класификацията на представения 

автомобил. Само заявителят носи отговорност за това, че 

автомобилът и предпазното оборудване на водача съвпадат с 

предвидените изисквания на ФИА и БФАС. 

 

Водачите, които са пропуснали да се представят на технически 

преглед в посоченото им време или са закъснели за технически 

преглед ще бъдат глобени. 

 

 Спортните комисари могат да допуснат до технически преглед 

автомобил, чиито АСК и водач посочат уважителни причини за 

закъснението само ако директора е информиран за това преди 

изтичане на времето за прегледа. Закъснелите  и тези на които 
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са направени забележки могат да бъдат прегледани най- късно до 

началото на първото заседание на спортните комисари. 

 

 Преди всеки старт  на  тренировките и състезанието могат да 

се извършват и контролни технически прегледи за временното 

състояние на автомобила и водача. Всяко установено нарушение е 

основание за изключване от тренировките или състезанието и 

последващи наказания. 

 

 След всяка тренировка и отделните маншове на състезанието, 

всички автомобили влизат в закрит парк за проверка. При 

констатиране на каквито и да е нарушения, техническата комисия 

уведомява рейс директора за изключване от състезанието на 

нарушителя. 

 

При повреда /отпадане/ на даден автомобил по време на 

тренировките водачът е длъжен да представи автомобила след 

приключването на всяка тренировка за преглед от техническата 

комисия в закрития парк. В противен случай времето постигнато 

в дадената тренировка не се зачита. В случай, че са анулирани 

резултатите от едната тренировка и водачът има засечено време 

за 1 обиколка най-малко в другата тренировка, то по показаните 

резултати в нея получава класиране за състезанието – място в 

стартовата решетка. 

 

След техническия преглед автомобилите влизат в сервизен парк. 

В него работата по автомобилите е разрешена, но е забранено 

напускането му без разрешение. 

 

на рейс директора с изключение на случаите, когато автомобилът 

ще стартира. При неспазване на режима на сервизния парк 

нарушителя се изключва от състезанието. 

 

В сервизния парк и бокса водачите са длъжни да се движат със 

скорост до 30 км./ч.Замерването на скоростта се извършва от 

контролните органи на КАТ. 

 

При констатирани нарушения се налага глоба 200 лв. 

 

Паричните глоби трябва да се внесат при директора на 

състезанието не по-късно от 1 час преди старта на 

състезанието, в противен случай водачът не се допуска до 

старт.  

 

Ако по време на тренировките автомобил влезе в сервизния парк 

той няма право да се включи отново в тренировката,в противен 

случай се анулира резултата от същата. 
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Ако по време на състезанието автомобил влезе в сервизния парк 

без да бъде проверен в закрития парк,се изключва от 

състезанието. 

 

След завършване на състезанието автомобилите влизат в закрит 

парк и се извършва окончателен технически преглед. 

 

Закритият парк се освобождава с решение на спортните комисари. 

 

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО 
1. Серия „КУПА ЛАДА” 
2. Серия „СПОРТ” -  до 1600 
3. Серия „ТУРИНГ” – до 2000 
4. Серия „МАКСИ” –  над 2000 
 

Водачът,който направи определения брой обиколки за най-кратко 

време и пръв пресече старт-финалната линия се обявява за 

победител в състезанието. 

 

След всеки тренировъчен манш автомобилите минават задължителна 

техническа проверка в зоната на закрития парк. А след  

състезателен манш автомобилите влизат за окончателен преглед.  

 

БРИФИНГ С УЧАСТНИЦИТЕ 
Незапознаването с точките от брифинга им не ги освобождава от 

задължението да изпълняват всички указания дадени на брифинга. 

 

 
Настоящият допълнителен правилник за „Писта Бургас 2022” не конкретизира 

всички точки от специалния правилник, който е неразделна част при 

провеждането на всяко състезание от републиканският шампионат на затворен 

маршрут. Съгласно лицензионната процедура всеки състезател е длъжен да се 

запознае със специалния правилник за провеждане на състезание от затворен 

маршрут, и приетите предложения и допълнения към специалния правилник от 

Управителния съвет от БФАС.  

 

Повече информация може да откриете в сайта на Автомобилна Федерация на 

България – www.bfas.bg и www.pistaburgas.info   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
 

[Разгледай схемата в голям размер] 
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ЗАЯВКА 

за участие в втори кръг от националния шампионат на писта 

 "Писта Бургас 2022" (15-16 Октомври 2022 г.) 

 

 
 

 

СЕРИЯ КЛАС СЪСТ.№ 

 

 

 

 

 

 

от ………………………………………………. (АСК) 

ПИЛОТ АВТОМОБИЛ 

Име:  

Телефон:  

E-Mail:   

Лиценз №: 

Шофьорска книжка: 

Марка:  

Модел:  

Кубатура: 

Тех. паспорт № 

Рег. № 

 

Подпис:
 

 

Допълнения и коментари  
  

  Необходимост от стартов номер 
ДА      

НЕ 

 

Гореподписаният декларира, че е запознат с разпоредбите на МСК , специалния 

правилник, наредбата на БФАС и допълнителния правилник за провеждане на 

състезанието, Епидемиологичните предписания и се задължава стриктно да ги спазва! 

 


