
               Доклад за дейността на  
   Комисия Крос Кънтри Рали и Трофи  
                   към АФБ за сезон 2021  

 Уважаеми колеги, измина една интересна и изключително успешна състезателна година за българските офроуд 
шампионати и първенства. Въпреки Ковид кризата, ограниченията, финансовата криза и безбройните изборни дни в 
България, ние успяхме да проведем всички насрочени състезания при голям брой участници и перфектна организация. 
Голяма заслуга за това имат клубовете организатори и общините във Варна, Самоков и Велинград, които подкрепиха 
логистично и финансово организацията на събитията. През 2021 година шест клуба развиващи офроуд дисциплините бяха 
редовни членове на Автомобилната Федерация на България.
Общо лицензирани състезатели с годишен лиценз за офроуд състезания за 2021 година са 98, а тези с еднократни 
лицензи са още 75 състезатели от България, Турция, Румъния и Гърция. Проведени бяха четири кръга от националните 
Шампионати Офроуд, като за първи път се проведе състезание във Велинград при откриването на сезона, последва 
традиционните „Варна Офроуд 4х4“, „Самоков Трофи“ и „Нетуоркс Офроуд“. В Крос Кънтри Рали шампионата взеха 
участие 30 състезатели от България, Румъния и Италия, а в приложното Трофи първенство участниците бяха 56 от 
България, Румъния, Гърция и Казахстан. Състезанията преминаха без тежки инциденти и при голяма обезпеченост от 
организаторите за сигурността на участниците.  Голям интерес предизвика нововъведения клас Средна Скорост за 
нелицензирани състезатели, като участниците бяха 15 за цялата година.  Голяма гордост за нас бе представянето на 
български екипажи в Източно Европейския Шампионат, като шампиони в клас Т3 UTV/SSV станаха представителите на 
„Мотор Спорт Самоков“ Владислав Велков и Илиян Георгиев с машина Can-Am X3 1000, а трето място заеха Мурат 
Капаноглу и Алекс Трендафилов от същия клуб със същата машина. Отлично представяне постигнаха и екипажа на 
„Офроуд Клуб Велинград“ Салваторе Телиава и Алекс Маслинков С Jeep Cherokee Proto в клас Т1. Предстои изработването 
на Специален Правилник за Средна Скорост (Regularity Trophy) за сезон 2022, с който ще бъдат още по-прецизирани 
правилата и изискванията към участниците.
Състезанията преминаха при отлична организация, като много нововъведения помогнаха да се облекчи работата на 
организаторите и на състезателите. Бяха унифицирани стартовите номера, карнетите на състезателите, знаците по трасето 
и изискванията за трасетата. Постигна се максимална информираност на състезатели и публика с повишен интерес към 
Вайбър групата с 231 члена, Фейсбук групата с 950 члена и групи във Фейсбук за румънски и гръцки състезатели, 
проявяващи голям интерес към състезанията в България заради перфектните трасета и организация. Голям успех бе 
въвеждането на Тракинг системата в състезанията, която за момента е без аналог в Европа и към нея проявяват интерес 
вече организатори от Румъния, Гърция, Сърбия и Италия. Тя позволява безпристрастно, точно и бързо обработване на 
резултатите и най-вече дава голяма сигурност за състезатели и организатори за тяхната безопасност. В момента се 
разработва и система за ранно предупреждение за инцидент при доближаване на автомобилите( Сентинел), която ще 
бъде въведена през сезон 2022. Изработените и приетите Специални правилници за Крос Кънтри Шампионата и 
Приложното Трофи първенство работеха добре и за 2022 ще  претърпят само козметични промени в детайлите. 
Болшинството от състезателите подготвиха машините си според техническите изисквания за категорията си, като вече два 
автомобила са с хомологационен паспорт за Т1 категорията в Крос Кънтри Рали шампионата.  
Надяваме се през сезон 2022 година да се увели още броя на състезатели и състезания и да постигнем още по-големи 
успехи на само в родните, но и в Източно Европейските и Европейските Шампионати. 
Бъдете здрави и с пожелания за весели празници !
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