
 

  

 

 

 

Българска Федерация по Автомобилен Спорт 

Община ЧЕЛОПЕЧ 

“Автомобилен спортен клуб”Булстар Рали Тийм” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителен правилник 
 

 

За организиране и провеждане на кръг 

от Националния Шампионат по Автокрос 

в с.Челопеч на 01.08.2015 г. и 02.08.2015 г. 
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I. Програма на състезанието 
1. Откриване на записванията 25.06.2015 г. 

2. Закриване на записванията 27.07.2015 г. 

3. Събота 01 август 2015 г. 

-  Административна проверка на документите – 11.00 – 12.30 ч. 

- технически преглед – 11.15 – 12.45 ч. на трасето 

- първо заседание на спортните комисари – 13.00 ч. на трасето 

- брифинг с водачите на отбори – 13.20 ч. на старта 

начало на свободните, генерални тренировки - 13.40 ч. 

- второ заседание на спортните комисари – 16.00 ч. 

- начало на първи тур за квалификация – 16.30 ч. 

4. Неделя 02 август 2015 г. 

10.00ч. - Тържествено откриване на състезанието – на старта 

10.30 ч. - начало на втори тур за квалификация 

11.30 ч. - начало на трети тур за квалификация 

12.30 ч. – старт на финална серия клас Бъги 

13.00 ч. – старт на финална серия клас Супер Бъги 

13.30 ч. – старт на финална серия клас Туринг 

14.15 ч. – четвърто заседание на спортните комисари 

15.00 ч. – награждаване и закриване на състезанието 

 

 

II. Организация 
1. Организация 

1.1 Община Челопеч и АСК”Булстар Рали Тийм” ще 

организират състезанието по автокрос валидно за 

Националния шампионат. Състезанието ще се проведе 

съгласно Кодекса по автомобилен спорт на БФАС и неговите 

приложения, специалния правилник на БФАС за провеждане 

на автокрос, Наредбата за провеждане на автомобилни 

състезния на БФАС за 2015 год. и допълнителния правилник 

на състезанието. 

1.2 Организационен комитет. 

Председател: г-н Алекси Кисяков – Кмет на община Челопеч 

Зам. председатели: г-н Радослав Козлеков-Председател БФАС 

                                   Г-н Стоян Сентов Зам.Председател СБА 

Членове:  

1  ................................ 

2  ................................  

3  ................................ 

4  ............................. 

5 ....................................  

6 .................................. 



 

 

1.3 Длъжностни лица 

Наблюдател БФАС: Георги Славейков 

Председател Спортни комисари:  Деница Тодорова 

Спортни комисари                         1.Ради Петров 

                        2. .................... 

 

Директор:Румен Манолов 

Секретар на състезанието: ................................. 

Председател техническа комисия: Георги Бояджиев 

Технически комисари                   1. Стефан Казаков 

                                                           2. ........................... 

Отговорник по безопасността: Рад Узунов 

Отговорник за връзка със състезателите: ......................................... 

Главен лекар: д-р………………………………..  

Времеизмерване и обработка на резултатите: ф-ма”И и Н София” 

ООД 

1.4 Официално информационно табло 

Официалното информационно табло ще бъде закачено на шатрата на 

секретариата в непосредствена близост до старта. 

 

III Общи условия 
2 Общи условия 

2.1 Автокрос “Челопеч” 2015 год. ще се проведе съгласно: 

- Националния спортен кодекс; 

- Специалния правилник на БФАС за провеждане на автокрос; 

- Годишната наредбата за провеждане на автомобилни състезния на 

БФАС за 2015 год.; 

- Допълнителния правилник на състезанието. 

 2.2 Автокрос “Челопеч” 2015 год. е кръг от Националния 

шампионат по автокрос за 2015 год. 

 

3 Описание и характеристики на трасето 

Автокрос “Челопеч” 2015 год. ще се проведе на специално 

лицензирано трасе в непосредствена близост до с.Челопеч 

Характеристика 

- дължина 950 метра по средната ос; 

- ширина на старта 16 метра  

- ширина на трасето 14 метра 

- трасето е върху естествен терен с нестабилизирана 

повърхност. 

 



4 Автомобили които могат да бъдат допуснати. 

4.1 Състезанието е открито за следните автомобили от: 

- дивизия Супер бъги – едноместни автокрос автомобили 

съобразени с разпоредбите на чл. 279А от приложение “Ж” на 

ФИА; 

- дивизия бъги – едноместни автокрос автомобили съобразени с 

разпоредбите на чл. 279А от приложение “Ж” на ФИА; 

- дивизия туринг-автокрос автомобили съобразени с 

разпоредбите на чл.279А от приложение”Ж” на ФИА; 

Автомобилите трябва да бъдат затворен модел с твърд 

покрив, който да не се сваля. 

 
5 Състезатели 

5.1 Всички лицензирани състезатели за 2015 год. имат право да 

участват. 

5.2 Желаещите трябва да заявят своето участие до крайния срок за 

подаване на заявка посочен в допълнителния правилник.  

 

Адрес за кореспонденция: 2087 с.Челопеч 

Бул..Трети март Nо 1 

Тел.07185/2550   факс. 07185/2360 

E-mail:  ob chelopech@chelopech.org 

 

6 Административна проверка: 

6.1 Само водачите /пилоти/ подлежат на административна проверка. 

6.2 Документи които се представят: 

- свидетелство за правоуправление на МПС; 

- състезателен лиценз за 2015 год.; 

- годишен медицински преглед; 

- заявка за участие; 

- валидна застраховка. 

 

7 Тенически преглед 

7.1 Всеки автомобил, който участва в автокроса, трябва да се яви на 

технически преглед с водача си в съответствие с оповестения 

график. 

 

 

 

8 Награди 

Съгласно наредбата на БФАС за провеждане на автомобилни 

състезания за 2015 год. 



 

9 Такси за протести / рекламация / съгласно наредбата на БФАС за 

провеждане на автомобилни състезания за 2015 год. 

 

10 Заключителни разпоредби 

10.1 Организаторът си запазва правото за промени на настоящия 

правилник, ако непреодолими прични налагат това. 

10.2 Организаторът не носи никаква отговорност преди, по време и 

след състезанието за нанесени щети, причинени пряко или 

непряко от водачите или техните автомобили. Тази отговорност 

се носи от прекия причинител. 

10.3 Организаторът обръща особено внимание на състезателите по 

отношение на застраховките и медицинските прегледи – годишен. 

10.4 Организаторът счита, че с получаването на настоящия 

Правилник всички отговорни длъжностни лица и състезатели са 

запознати и са длъжни да го спазват стриктно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


