
                                                                                                                                                                                                                            
 

БЮЛЕТИН №2/2022 

ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ 

 

1. МИНИМАЛНО ТЕГЛО НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ АВТОМОБИЛ (БЪГИ) В 
АВТОКРОС 

Appendix J – Article 279A 16-12-2021 

 

Има два начина на контрол на теглото на бъги в дисциплината Автокрос:  

- Тегло без пилот и  
- Тегло с пилот. 

 

Минималното тегло без пилот се определя според обема и броя на цилиндрите, 
типа на двигателя и вида на трансмисията. Измерването се извършва без пилот и 
цялото му състезателно оборудване. Автомобилът е с течностите (бензин, антифриз, 
масла и др.), налични към момента на измерването. Във всеки един момент от 
състезанието, при контролна проверка на теглото, то не трябва да е под минималните 
стойности, посочени в табл.1: 

 

Работен 
обем на 

цилиндрите 

2 
двигателни 

колела 

4Х4  
4 цил. атм. 
двигател 

4Х4  
6 цил. атм. двигател 

или  
4 цил. с турбо 

4Х4  
8 цил. (или повече) атм. 

двигател  
или  

6 цил. с турбо 
600 cm3 390 kg 445 kg - - 
1300 cm3 460 kg 515 kg 575 kg 625 kg 
1600 cm3 490 kg 545 kg 595 kg 645 kg 
2000 cm3 540 kg 595 kg 645 kg 695 kg 
2500 cm3 590 kg 645 kg 695 kg 745 kg 
3000 cm3 615 kg 670 kg 720 kg 770 kg 
3500 cm3 640 kg 695 kg 745 kg 795 kg 
4000 cm3 665 kg 720 kg 770 kg 820 kg 

 

Табл.1 

 

Минималното тегло с пилот се определя според обема и броя на цилиндрите, типа 
на двигателя и вида на трансмисията. Измерването се извършва с пилота в кокпита, с 
цялото му състезателно оборудване. Автомобилът е с течностите (бензин, антифриз, 
масла и др.), налични към момента на измерването. Във всеки един момент от 
състезанието, при контролна проверка на теглото, то не трябва да е под минималните 
стойности, посочени в табл.2: 

 



                                                                                                                                                                                                                            
 

Работен 
обем на 

цилиндрите 

2 
двигателни 

колела 

4Х4  
4 цил. атм. 
двигател 

4Х4  
6 цил. атм. 

двигател или  
4 цил. с турбо 

4Х4  
8 цил. (или повече) 

атм. двигател  
или  

6 цил. с турбо 
600 cm3 455 kg 510 kg - - 

1300 cm3 545 kg 600 kg 660 kg 710 kg 
1600 cm3 575 kg 630 kg 680 kg 730 kg 
2000 cm3 625 kg 680 kg 730 kg 780 kg 
2500 cm3 675 kg 730 kg 780 kg 830 kg 
3000 cm3 700 kg 755 kg 805 kg 855 kg 
3500 cm3 725 kg 780 kg 830 kg 880 kg 
4000 cm3 750 kg 805 kg 855 kg 905 kg 

 
Табл. 2 

 
2. РАБОТЕН ОБЕМ НА ЦИЛИНДРИТЕ 

Коригираният работен обем за категория SuperBuggy не трябва да бъде по-
нисък от 1601 cm3 и не трябва да надвишава 4000 cm3.  

Максималният коригиран обем трябва да бъде 1600 cm3 за категория 
Buggy1600 и 600 cm3 за категория JuniorBuggy. 

Разрешени са конфигурации на автомобила с няколко двигателя.  

В случай на конфигурация с няколко двигатели, за определяне на минималното 
тегло трябва да се използват сумарният брой цилиндри и сумарният работен обем. 

 

3. БАЛАСТ 

За достигане на минималните стойности е разрешено допълване на теглото на 
автомобила с един или няколко баласта. Баластът трябва да е здрав, монолитен блок, 
закрепен към шасито с помощта на инструменти, с възможност за пломбиране. 
Баластите трябва да са поставени вътре в кокпита на нивото на пода и да са видими и 
пломбирани от ТК. Пломбирането на баластите се извършва на предварителния 
технически преглед.  

Закрепващата система на баластите трябва да може да издържи на 
орицателно ускорение от 25 g. 

 
4. ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО 

Измерването се извършва с помощта на рейс-кантарна система, състояща се 
от компютърен блок и четири сензорни пада за под всяко едно колело на автомобила. 

Всички измервания трябва да се извършват, когато автомобилът е неподвижен 
и е върху равна хоризонтална повърхност. При съмнения в измереното тегло, 
измерванията се повтарят още два пъти (общо три последователни измервания). 
Между всяко от измерванията, бъгито се сваля от измерващите падове на кантарната 
система, системата се нулира и бъгито се качва отново на падовете. За официален 
резултат се приема средно-аритметичната стойност от трите измервания. 


