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 Този правилник урежда правилата за организиране и провеждане на автомобилно състезание на 

затворен маршрут. 
 

 

 

 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 
АФБ и настоящия Специален правилник. Двойни стартове (един автомобил с двама водачи или 
един водач с два автомобила) не са разрешени. Мястото и датата на всяко от тези състезания, 
както и техния организатор се вписват в Националния спортен календар. 

 

 

  

 

 Адрес на организатора: 
 

Автомобилна Федерация на България 

Гр. София 

тел. 0894956971 

email  office@afb-bg.com 
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1. ПРОГРАМА 
 

Вторник 02. Ноември 2022г. -  Откриване на записване на участниците 

Понеделник  14 Ноември 2022г. до 19:00 часа - Крайна дата за записване на участниците  

       

Събота 19. Ноември 2022г. 

08.00 до 08.30 Административен преглед серия „ЛАДА” 

08.30 до 09.15 Административен преглед серия „СПОРТ” 

09.15 до 10.00 Административен преглед серия „ТУРИНГ” 

10.00 до 10.30 Административен преглед серия „МАКСИ” 

 

 

08.10 до 08.40 Технически преглед серия „ЛАДА” 

08.40 до 09.40 Технически преглед серия „СПОРТ” 

09.40 до 10.30 Технически преглед серия „ТУРИНГ” 

10.30 до 11.00 Технически преглед серия „МАКСИ” 

 

 

11:20 Първо заседание на спортните комисари 

11:40 Брифинг със състезателите 

12:00  Тренировки за място по график 

 

Неделя 20. Ноември 2021г 

10:30 Официално откриване на състезанието 

11:00 Старт на състезанието 

До 30мин. след приключване на състезанието Обявяване на резултатите и награждаване на 

победителите по групи и отборно.                              
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2.  ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

2.1 ОРГАНИЗАТОРИ: 
 АФБ, организират автомобилно състезание на затворен маршрут „Писта Дракон-2022,  кръг от 
Националния шампионат на затворен маршрут. 
 
 

2.2  ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
Председател  Калоян Станчев 
Зам. Председател : Валентин Бонев 
Членове :Христо Стоилов 
        
 
 

2.3  ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА 
Председател сп. Комисари Стефан Чолаков  
Наблюдател АФБ :  Емил Захариев 

Спорни комисари : Емил Захариев  
     Стефан Хаджилуков  

Секретар на сп. комисари : Дарина Маринова - ………………………….. 
Директор : Атанас Божилов 
Рейс Директор : Валентин Бонев  
Технически делегат (АФБ) : Елвис Георгиев  
Председател техн. Комисия : Димитър Керменлиев  
Членове тех. Комисия :  Веско Шишков -  
    Божидар Катевски  
    Манци Манчоров 
                                             Костадин Шишков  
Секретар : Иван Маринов  
Отговорник за сигурността :  Димитър Стефанов 
Сефтикар  Димитър Стефанов 

    
Отговорник за връзка със състезателите : Калин Стефанов  
Отговорник времеизмерване и обработка на резултатите : Май Лапс Писта Дракон - 
………………………….. 
Отговорник на съдиите по факти : Емил Иванов - ………………………….. 
Отговорник връзка с медиите : Асен Илиев - ………………………….. 
Отговорник радиовръзки : Любомир Косев - ………………………….. 
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3.  ОПИСАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
 

3.1. Тренировки:  

За всяка серия автомобили организаторът осигурява две тренировки, с времетраене по 20 мин. Във времето за 

тренировка влиза и времето за подреждане на старта. 

3.2. Състезание:  

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 и се предлага от Директора, а утвърждава от СК. 

Състезанието по затворен маршрут „Писта Калояново 2022“ на Писта „Дракон”, ще се проведе съгласно 

изискванията на Допълнителния правилник, Специалния правилник, Наредбата на АФБ, МСК, техническите 

разпоредби и стриктно спазване на мерките за безопастност.  

Трасето е с дължина 2048м схема и подробности има в плана за сигурност. 

Серии „СПОРТ”,  

- един манш – 14 обиколки 

- обща дължина на състезанието:           28,67 км 

- минимален брой обиколки за класиране: 11 

- капацитет на трасето:    24 автомобила 

- Стартиране – със светофарна уредба 

- Време измерване - с транспондери дублирано с фотоклетки 

Серия „ТУРИНГ“   

- един  манш  -  14 обиколки; 

- обща  дължина на състезанието                 28,67 км 

- минимален брой обиколки за класиране:  11 

- капацитет на трасето:                                 24 автомобила 

- стартиране – със светофарна уредба 

- време измерване – с транспондери дублирано с фотоклетки 

Серия „МАКСИ“ 

- Един манш – 14 обиколки 
- Обща дължина на състезанието:             28,67 км 
- Минимален брой обиколки за класиране 11 
- Капацитет на трасето:                              24 автомобила 
- Стартиране – със светофарна уредба 
- Време измерване – с транспондери дублирано с фотоклетки 
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Серия „ЛАДА” 

 - един манш – 14 обиколки 

- обща дължина на състезанието:           28,78 км 

- минимален брой обиколки за класиране: 11 

- капацитет на трасето:    24 автомобила 

- Стартиране – със светофарна уредба 

- Време измерване - с транспондери дублирано с фотоклетки 

     Организатора си запазва правото да пуска на трасето между състезателните маншове  демонстрационни 

автомобили.      

4.  ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 
 

- официално информационно табло в щаба на състезанието 

-  информационно табло на административния и технически преглед 

- информационно табло в сервизния парк 

- информационно табло за публика 

 

5.  ВАЛИДНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
 

Състезанието е на затворен маршрут и се провежда съгласно МСК, Наредбата на АФБ за 2021 г., Специалния 

правилник и Допълнителния правилник за провеждане на състезания на затворен маршрут. 

 

6.  АВТОМОБИЛИ 
 

Според специалните изисквания и правилници на АФБ за 2022 година. Повече информация може да откриете 

в сайта на федерацията www.afb-bg.com  

 

7. СЪСТЕЗАТЕЛИ И АСК  ВАЖНО!!!!!!! 
 

До участие в състезания на затворен маршрут се допускат  АСК редовно лицензирани в АФБ и вписани в ММС,а 

състезателите  след подаване на заявление за еднократен лиценз издаден от АФБ   БЕЗ ТАКСА  

Допускат се и състезатели от други  Федерации членове на FIA 

 

Притежателите на лицензите (АСК и състезатели) трябва да са запознати с текстовете от МСК, годишната 

наредба на АФБ, специалния правилник и допълнителния правилник за провеждане на състезания от типа 

затворен маршрут и са задължени да спазват разпоредбите им. 

http://www.afb-bg.com/
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8. 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. 
 

9.  ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 
 

Попълнената заявка по образец, утвърден от АФБ (Приложение 2)  се изпраща  на  е-mail:  office@afb-bg.com 

 

Такса участие НЕ СЕ ИЗИСКВА !!!!!! 

Допълнителна такса: 20 лв. за изготвяне на състезателни номера по предварителна заявка. 

 

За заявки подадени след крайния срок наказанията се прилагат спрямо наредбата на АФБ. 

 

Подадените по еmail заявки се заменят с официална (с оригинален подпис и печат на клуба и пилота) на 

административния преглед. 

 

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 АФБ, Допълнителния 

правилник, Разпорежданията на спортните комисари, Директора и Рейс директора. 

 

 

10.  АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕГЛЕД 
 

Необходими документи: 

- оригинална заявка за участие (подписана и подпечатан 

- валидно свидетелство за управление на МПС придружено от талон или акт  

- временен лиценз издаден от АФБ 

 

  

  

 

11. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
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Техническият преглед ще бъде осъществяван от длъжностните лица в служебното хале на писта „Дракон”.  

- За индентификациране на автомобила и контролирането на мерките за сигурност, водачът трябва да 
представи лично автомобила си на техническия преглед с номера, отговарящи на изискванията на правилника. 

- Не се разрешава участието в тренировките и състезанието на автомобил, който не отговаря на техническите 
изисквания към автомобилите за съответната година. Всички автомобили представят валиден технически паспорт 
при извършването на прегледа. За RC автомобилите хомологационен фиш. 

- 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 са направени забележки могат да бъдат прегледани най- късно до 
началото на първото заседание на спортните комисари. 

 
 

 

12.  БРИФИНГ С УЧАСТНИЦИТЕ 
 

- Брифингът с участниците ще бъде съобразен с предписанията на министъра на здравеопазването и 

моментната епидемиологична обстановка в страната (Приложение №3). 

- Незапознаването с точките от брифинга им не ги освобождава от задължението да изпълняват всички 

указания дадени на брифинга. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият допълнителен правилник за „Писта Калояново“ 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 АФБ.  

 

Повече информация може да откриете в сайта на Автомобилна Федерация на България – www.afb-bg.com 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

http://www.afb-bg.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
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Епидемиология 

 

Всички специфични мерки, представени в това приложение ще бъдат допълнени с най-новите набори от 

инструкции, издадени от властите на датите на събитието. Състезатели, технически екипи, длъжностни лица, 

съдии, членове на организационния екип и представители на медиите са длъжни да спазват всички мерки, 

наложени от властите и организатора, включително и заповедите на Министерството на младежта и спорта, както 

и на Министерството на здравеопазването.  

 

Мерките за лична хигиена и социално дистанциране остават постоянни и задължителни по време на състезанието 

и влизат в сила (действие) с пристигане на място на състезанието. 

 

 

 

Предписания: 

 

 Собствено място за дезинфекция на всеки технически екип; 

 Физическо разстояние, както в сервизната зона, така и в закрития парк; 

 Минимално разстояние между лицата (състезатели, механици и др.) – 1,5м. 

 Носене на предпазна маска; 

 Използване на онлайн комуникация с организаторите, ръководството на състезанието и представителите. 
 

 

 

Неспазването на горните мерки се санкционира: 

 

 Първо нарушение – предупреждение; 

 Второ нарушение – глоба в размер на 250 лв. платена на организатора; 

 Безразборното изхвърляне на ЛПС извън определените за това места се наказва с глоба от 100 лв. 
наложена на лицето извършило нарушението. 

 Предложение към ръководството на състезанието за изключване; 

 Доклад до комисиите на АФБ и недопускане до старт; 
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З А Я В К А 

За участие в  кръг от Националния шампионат по Затворен маршрут 

 

От  .....................................................................................................................................................................  

/Участник АСК/ 

 ..........................................................................................................................................................................  

/лиценз № */                            

 ..........................................................................................................................................................................  

/състезател : име, презиме, фамилия/ 

 ..........................................................................................................................................................................  

                                                                                                     /ЕГН/ 

 ..........................................................................................................................................................................  

/лиценз № */ 

 ..........................................................................................................................................................................  

/марка/ 

 ..........................................................................................................................................................................  

/модел/ 

 ..........................................................................................................................................................................  

/кубатура/ 

 ..........................................................................................................................................................................  

/хомологационен фиш №;технически паспорт №/ 

 

 

                                                    Дата:    

                                                    Състезател:……………………………..….                                                   Участник АСК: .....................................................  

                                                                                        /подпис /                                                                                                                          /подпис и печат/ 

На автомобила  ( ИМА )    ( НЯМА )     необходимите по чл.26 състезателни плаки 

/ненужното се зачерква/      

Гореподписаният декларира, че е запознат с разпоредбите на МСК , специалния правилник, наредбата на АФБ и допълнителния 

правилник за провеждане на състезанието, Епидемиологичните предписания и се задължава стриктно да ги спазва! 

 В
о
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а
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АДРЕС НА ОРГАНИЗАТОР  

АФБ г.София 

Имеѝл office@afb-bg.com 

 

СЕРИЯ КЛАС СЪСТЕЗАТЕЛЕН НОМЕР ПЛАТЕНА 

ТАКСА 
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