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III КРЪГ НАЦИОНАЛЕН КРОС КЪНТРИ ШАМПИОНАТ
    III КРЪГ „BULGARIA TROPHY CHALLENGE 2021” 

Официален сайт на състезанието www.bulgaria-offroad.com  

АДРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА:  

„МОТОРЕН СПОРТЕН КЛУБ САМОКОВ” – Александър Трендафилов - 0888230720 

 СЕКРЕТАРИАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 

Зала за пресконференции на зала "Арена Самоков".  
Бивак на състезанието – паркинг на зала „Арена Самоков“  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

1. Владимир Георгиев – председател, кмет на Община Самоков
2. Александър Трендафилов – Директор на състезанието РАЛИ
3. Димитър Дренски - Директор Трофи състезание
4. Велибор Каевски -  Времеизмерване
5. Димитър Димитров – GPS контрол
6. Василена Арабаджиева – секретариат, връзка със състезателите
7. Георги Захариев – отговорник по сигурността.

РЕГИСТРАЦИЯ   
ОТКРИВАНЕ НА ЗАПИСВАНИЯТА :   27.08.2021  
ЗАКРИВАНЕ НА ЗАПИСВАНИЯТА :   30.09.2021  
On-Line РЕГИСТРАЦИЯ – www.bulgaria-offroad.com 

8. Тодор Христов - връзка с медиите и състезателите
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК  
„САМОКОВ ТРОФИ 4Х4” 

„САМОКОВ ТРОФИ 4Х4”  е офроуд състезание за автомобили с висока проходимост до 3,5 
тона общо тегло и UTV/BUGGY (SIDE BY SIDE). Трасето е разделено за различните категории 
автомобили според тяхната подготовка  и се състои от затворено и маркирано трасе, скоростни 
отсечки, отсечки за майсторско управление, горски и междуселски пътища, свързващи етапи и 
специални екстремни естествени и изкуствени препятсвия, преминаващи на територията на 
Община Самоков и региона. 
Организатори на проявата са Община Самоков и екипа на „Моторен Спортен Клуб Самоков“.  

 АВТОМОБИЛ, ПИЛОТ, НАВИГАТОР 

Всички пилоти и навигатори трябва да притежават  валидно свидетелство за управление на 
МПС с необходимата категория, спортен лиценз (с изключение на участниците в клас Средна 
скорост) издаден от АФБ или Национална асоциация на друга страна, член на FIA. 

Желаещите нелицензирани участници могат да си извадят временен лиценз за 
състезанието на стойност 30 лева за Трофи първенството и 120 лева за Крос Кънтри 
Рали Шампионата.  За целта е необходимо да се обърнете към председателите на 
лицензираните клубове или клуба организатор "Моторен Спортен Клуб Самоков" - 
Александър Трендафилов

КАТЕГОРИИ И КЛАСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ 

ЗАБРАНЕНО ОБОРУДВАНЕ 

За всички класове е ЗАБРАНЕНО в кабината на автомобила да се транспортират туби с гориво. 

 КАТЕГОРИЯ  "ТРОФИ" - Всякакъв тип Автомобил 4x4 с всякакъв мотор и гориво. 

 Клас „Прототипи” – автомобили с тръбна конструкция, без серийно производство.
 Клас „Модифицирани” – серийни автомобили с промени в двигатели, купе или окачване.

КАТЕГОРИЯ „ СТАНДАРТ” – Серийни автомобили с минимални подобрения. 

 Клас „ТЕЖКИ”  – С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2400 сс
 Клас „ЛЕКИ”  – С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 2400 сс
 Клас „Стандарт +“

КАТЕГОРИЯ "Regularity - Средна скорост" - Всякакъв тип серийни Автомобили 4x4 с всякакъв мотор, 
гориво или предаване без тунинг и подобрения. 

T1-Модифицирани автомобили
T2 –Серийни автомобили с малки подобрения
T3 Всякакъв модел бъги, UTV или SSV.
Т3.1 UTV GPS – Начинаещи, без класиране за Национален Шампионат 

КАТЕГОРИЯ „Cross Country Rally” 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ   

Всички участници в класовете ТРОФИ, Рали и Средна скорост( REGULARITY) трябва да 
са снабдени с GPS тракери, осигурени от Организатора. Стойността на тракера е 100 
лева и може да се използва и извън състезанията. 
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   ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

Всички автомобили, стартиращи в състезанието, задължително преминават през подробен   
технически преглед. Прегледа включва: 
- проверка на функционалната изправност и безопасност 
- проверка на задължителното оборудване 
- проверка на документация и рекламни стикери.  
Техническият преглед е в услуга на сигурността на състезателите, на всички останали  
участници в състезанието, на зрителите и не на последно място е основа за феърплей. 
Залепен стартов номер и специален стикер на Организатора удостоверява успешно  
преминат технически преглед. 

   СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Орга екипа е на разположение на всичките участници. Щаба на състезанието е хотел 
„Арена Самоков” в Самоков, както и  старта/финал на състезанието.  
В  ЩАБ-а НА ОРГАНИЗАТОРА ще има специлно изнесено табло за обявяване на   
съобщения, резултати и промени в програмата.Решенията на организацията са  
задължителни и неоспорими. На разположение на участниците ще бъде 
изградeн бивак, оборудван със санитарни съоръжения (WC) , осветление и 
охрана.   
Състезанието притежава застраховка „Гражданска  отговорност” за щети 
към трети лица по време на състезанието. Всички състезатели 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да притежават застраховка „Злополука на 
спортисти“ с минимално покритие 15 000 лева за времето на състезанието. 
Организаторът ще осигури застраховател на място, като стойността на 
застраховката за три (3) дена е 30 лева на човек. 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ 

 СПОРЕД „СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ТРОФИ 2021“ и „СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК Крос Кънтри Рали 2021“ 

АВТОМОБИЛИ НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛАСОВЕТЕ И КАТЕГОРИИТЕ НА 
„СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ТРОФИ 2021“ СТАРТИРАТ В КАТЕГОРИЯ „СРЕДНА СКОРОСТ“ ! 

БИВАК И САНИТАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

На разположение на участниците ще бъде изграждан бивак в близост до    
старт/финала  със строг пропускателен режим, оборудван със санитарни  
съоръжения (WC) ,  осветление и охрана. 
Достъп до бивака ще имат само участниците, техните асистенции и лица с  
пропуски от Организатора. Задължително е участниците в надпреварата да се  
идентифицират при влизане и излизане от бивака с получените  
пропуски/баджове от Организатора. 
В зависимост от подадените заявки за асистенция, всеки участник ще разполага с 
конкретно място в бивака.   
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ЛИЧНА АСИСТЕНЦИЯ 

Всички превозни средства на личната асистенция и нейния екип, участващи в класирането 
или  не, се подчиняват на общия регламент.   
Ремонт и/или репатриране на дефектирали автомобили от страна на личната   
асистенция в специалните секции се извършва след затваряне на състезателния етап или  
след изрично разрешение от ОРГАНИЗАТОРА. 
Техническа асистенция и помощ в трасето се допуска само от състезатели, участници в  
състезанието, редовно стартирали състезателния етап. Всякаква помощ (техническа,  
логистична, физическа) от асистенция и/или публика в трасето се наказва с 2 (два) часа  
наказание.  

РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

Такса за участие 200 лева при записване до 15 септември 2021 
Такса за участие 300 лева при записване до 30 септември 2021 
Вашата заявка става потвърдена след заплащане на пълния размер на таксата за   
участие.      Таксата за участие включва:  

 Състезателни права
 Пътна книга формат А5 или GPS трак.
 Фланелка с логото на състезанието.
 Охрана на машините в центъра на състезанието.
 Времеизмерване с и печатащи устройства с фотоклетка.
 Награден фонд и купи за победителите.

НАСТАНЯВАНЕ: Организаторът ще съдейства за настаняване в хотел „Арена Самоков“  

БРИФИНГ И БЮЛЕТИНИ 

Всички промени и програма на състезанието се обявяват на специален брифинг  
или с бюлетин публикуван в Щаба на състезанието в ЗАЛА  „Арена Самоков“  ! 

СТАРТИРАНЕ 

В първия етап стартиране по временното класиране от веригата  „Bulgaria Trophy  
Challenge”, а за не участвалите в последното състезание - по реда на записване. 
Часът на стартиране на всеки етап се обявява чрез пътната книга (road book) или на  
официален брифинг. Също така се обявява интервалът, през който стартират екипажите.  
В следващите етапи екипажите стартират по реда на класирането от предишния етап. В  
зависимост от обявения час на стартиране на тези етапи и съответните интервали  
автоматично се определят точните времена за стартиране на всички екипажи.  
Всеки екипаж е задължен да стартира в точния час и да спазва реда на стартиране.  
Официалното астрономическо време валидно за състезанието се обявява на официален  
брифинг.  

Вашата заявка става потвърдена след получаване на  попълнена електронна форма и  
заплащане на пълния размер на таксата за участие. При отмяна/забрана на състезанието по 
форсмажорни обстоятелства, Организаторът насрочва нова дата на състезанието в същата 
година, без да е длъжен да възстановява заплатените такси за участие.  




