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РЕГИОНАЛНИ РАЛИ ШАМПИОНАТИ НА ФИА 2013 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ 
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ НАСТОЯЩИЯТ ТЕКС НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОРИГИНАЛА ПОМЕСТЕН НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦАТА НА ФИА, ВАЛИДНИ СА АНГЛИЙСКИТЕ ТЕКСТОВЕ. 

 

1.        ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

ФИА организира Рали ш-ти /Ш/, които са собственост на ФИА. Терминът Ш 

автоматически включва Рали ш-тите на ФИА, рали съревнованията на ФИА 

/чалендж/, рали трофеи и рали купи на ФИА.  

Ш се провеждат съгласно Межд. спортен кодекс /МСК/  на ФИА, неговите 

приложения и настоящия регламент /Р/, който включва членове, приложими за 

един или няколко отделни шампионати. 

 

Календара за шампионатите се изготвя от ФИА. 

 

1.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.1.1 Единствено ФИА може да прави изключения от настоящия Р. Всяко 

нарушение на настоящия Р ще бъде относено към Спортните комисари /СК/, 

които могат да наложат наказание, предвидено в чл. 152 и 153 от МСК. Всичките 

случаи непредвидени в Р ще се обсъждат от СК, които са единствено овластени 

да взимат решение /чл. 141 от МСК/. 

1.1.2 Директора на сътезанието /Д/ е натоварен с приложението на настоящия Р 

и допълнителния Р преди и по време на дадено рали. Той трябва да информира 

СК за всички съществени настъпили произшествия, изискващи прилагането на 

настоящия Р или на допълнителния Р. 

1.1.3 Всичко, което не е изрично разрешено от настоящия Р се счита за 

забранено.  

 

1.2 ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК 

Различните документи като Допълнителен регламент /ДР/, бюлетини и всички 

приложения трябва да бъдат най-малко на местния език и на английски. В 

случай на различия в интерпретацията на Р, валиден е само английския текст.  

 

1.3 ИНТЕРПРЕТИРАНЕ 

 В случай на интерпретиране на настоящия Р, само ФИА може да вземе решения. 

 

1.4 ДАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Настоящият Р влиза в сила от 01.01.2013 г. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1 БЮЛЕТИН 

Писменно официално съобщение, предназначено да променя, изяснява, уточнява 

или допълва допълнителния Р на ралито, такъв, какъвто е определен в 

Приложение ІІ.  

 

2.2       СЪОБЩЕНИЕ 

Официален писмен документ с информационен характер, който може да бъде 

публикуван или от Д или от СК. 

 

2.3 КОНТРОЛНИ ЗОНИ 

Зоната между първият предупредителен жълт знак и последният бежов знак с 

три диагонални черти се счита за контролна зона. 

 

2.4       ЕКИПАЖ 

Екипажът се състой от двама души във всеки автомобил, определени като пилот 

и навигатор. Освен друго указание, двамата члена на екипажа могат да 

управляват по време на ралито. Те трябва задължително да бъдат и двамата 

притежатели на лиценз за пилот състезател от ФИА за текущата година, който да 

бъде валиден за състезанието. Пилотът носи отговорността на състезател, когато 

същият не е в автомобила по време на ралито.  

 

2.5       РЕШЕНИЕ 

Документ публикуван от Д или от СК за обявяване на техни заключения от 

анкета, среща или проучване.  

 

2.6 КРАЙ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Състезанието приключва с публикуване на крайното официално класиране. 

Състезателната част свършва на последната ЧК 

 

2.7       ЕТАП 

Всяка състезателна част от ралито, разделена от нощтно регрупиране. Ако 

Супер Специален етап /ССЕ/ се организира в навечерието на Етап 1, същия ще 

се счита като Секция 1 от Етап 1.        

 

2.8      НЕУТРАЛИЗАЦИЯ 

Време през което екипажите са спрени от организатора по някаква причина, 

където правилата на ПФ се прилагат.  

 

2.9       ПАРК ФЕРМЕ 

Зона, в която всякаква интервенция по автомобила е разрешена само ако това е 

упоменато в настоящия регламент или в допълнителния регламент на ралито. В 

тази зона е разрешено присъствието само на оторизирани официални лица. 
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2.10      ЗАБРАНЕНА ПОМОЩ 

Използването или получаването от екипажа на всякакви манифактурни 

материали /твърди или течни извън водата за пиене, доставена от организатора/, 

резервни части, инструменти или материали, други освен тези които се 

транспортират от състезателния автомобил или присъствието на лица от 

персонала на екипажа така както е определено в този регламент.  

 

2.11 ОПОЗНАВАНЕ 

Присъствието на даден СЕ, в който и да е момент и след обявяване на маршрута 

на приоритетен или неприоритетен пилот и/или навигатор, имащи намерение да 

участват в дадено рали.   

 

2.12 РЕГРУПИРАНЕ 

Спиране, предвидено от организатора с режим ПФ, с часова контрола /ЧК/ на 

входа и с ЧК на изхода за да се даде възможност за изпълнение на програмата 

и/или да се регрупират автомобилите, оставащи в състезанието. Времето за 

спиране може да бъде различно за всеки екипаж. 

 

2.13 ПЪТНА СЕКЦИЯ 

Част от маршрута на ралито, което не се използва за СЕ. 

 

2.14 СЕКЦИЯ 

Всяка част от ралито, разделена от регрупиране. 

 

2.15 СЕРВИЗИРАНЕ 

Всякакъв вид работа върху един състезателен автомобил освен тази, ограничена 

от настоящия Р. 

 

2.16 СТАРТ НА СЪСТЕЗАНИЕ 

Всяко състезание започва с административен преглед или опознаване /в 

зависимост от това кое е първо/. Състезателната част на ралито започва от 

първата ЧК. 

 

2.17 СУПЕР СПЕЦИАЛЕН ЕТАП /ССЕ/ 

Всеки вариант на различно от описаното в Р протичане на Специален етап, 

описано подробно в ДР на конкретното рали или СЕ създаден за зрителите с 

възможност да има повече от един автомобил стартиращ в един и същи момент.  

 

2.18 КОНТРОЛЕН КАРНЕТ /КК/ 

Карнет предназначен да събира визиране и отбелязване на регистрираните 

времена в различните пунктове за контрол по маршрута.  

 

 

2.19 ТЕХНИЧЕСКА ЗОНА 

Зона ограничена от две ЧК за извършване на технически проверки от 

техническите комисари. 
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2.20 МЕДИЯ ЗОНА 

Зона определена за медиите, намираща св преди ЧК на входа на СП, на 

отдалечена сервизна зона или регрупинг. 

 

 

ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА 

 

3. ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА И ДЕЛЕГАТИ 

 

3.1 СПОРТНИ КОМИСАРИ /СК/ 

Съставът на СК винаги е от 3 души. Президентът и един от членовете се 

посочват от ФИА и са от различна националност от тази на организатора. 

Третият член се определя от НСВ на страната организатор. Трябва да има 

постоянна връзка между СК и Д. По време на провеждане на ралито най-малко 

един СК трябва да се намира в близост до Щаба на ралито.  

 

3.2 ДЕЛЕГАТИ НА ФИА 

Минимум следните делегати могат да бъдат определяни от ФИА. 

3.2.1 Технически Делегат на ФИА 

Същият е натоварен да осигурява връзка с Д и ще бъде главен техн. съдия, 

отговорен за всички техн. въпроси. 

3.2.2 Наблюдател/и на ФИА 

Наблюдател/и на ФИА проверява/т всички аспекти на ралито и попълва/т 

съответния формуляр за доклад на ФИА. 

 

3.3       ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКА СЪС СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ /ОВС/ 

Неговата основна мисия е да дава на състезателите/отборите всяка информация 

и всяко допълнително уточнение, отнасящи се до регламентирането и 

провеждането на ралито. На всяко рали трябва има поне един и той да бъде 

лесен за идентифициране от състезателите/екипажите и да бъде там, където се 

предвижда от програмата на ОВС.   

 

 

ДОПУСТИМИ КОЛИ  

 

4. ДОПУСТИМИ КОЛИ В Ш НА ФИА 

4.1 РЕЗЮМЕ 

 - автомобили от гр. А  

- Киткар от гр. А с коригиран обем на двигателя по-малък от 1600 куб.см при 

условие, че хомологацията бъде приета от ФИА като допустима за съответния 

Ш. 

 - автомобили от гр. RGT, съобразени с Приложение J, чл. 256 - 2013 

 - автомобили от гр. R / Приложение J, чл. 260 ; 260 D и 261/ 

- автомобили от гр. N / Приложение J, чл. 254/, които могат да използват 

регионалните хомологационни компоненти на ФИА 

 - автомобили Супер 2000 / Приложение J, чл. 254А/ 

- автомобили Супер 2000 рали автомобили (отговарящи на чл.255А) и снабдени 

с рестриктор, съгласно чл.255А - 5.1.1-b, като изключение правят следните 

точки: 
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а) максимален вътрешен диаметър на рестриктора 30 мм 

б) външен диаметър на рестриктора в най-тесната част трябва да е по-малко от 

36 мм и да бъде на разположен на разстояние 5 мм от всяка страна. 

Диаметъра на рестриктора на турбо компресора може да бъде променян от ФИА 

по всяко време без предизвестие. 

-  регионални автомобили 

- национални автомобили  

 

4.2 КЛАСОВЕ 

 

Класове Групи 

2 S2000-Rally: 1.6 T с рестриктор 30 мм 

S2000-Rally: 2.0 Atm 

гр. R4  

гр. R5  

3 гр. N над 2000 куб. cм /настояща N4/ 

4 RGT  

5 гр. A над 1600 и до 2000 куб. см 

Супер 1600 

R2C /над 1600 и до 2000 куб. см/ 

R3C /над 1600 и до 2000 куб. см/ 

R3T /до 1620 куб. см/номинално/ 

R3D /до 2000 куб. см/номинално/ 

6 гр. A над 1400 и до 1600 куб. см 

R2B над 1400 и до 1600 куб. см 

киткар над 1400 и до 1600 куб. см 

7 гр. A до 1400 куб. см 

киткар до 1400 куб. см 

8 гр. N над 1600 и до 2000 куб. см 

9 гр. N над 1400 и до 1600 куб. см 

R1B /над 1400 и до 1600 куб. см/ 

10 гр. N до 1400 куб. см 

R1A /до 1400 куб. см/ 

 

 

4.3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

- Колите, хомологирани като Киткар с обем между 1400 и 1600 куб. см могат 

да бъдат допуснати, ако отговарят на чл. 255.6.2  “Тегло” на Анекс J  

- Автомобилите с две движещи колела и с турбо дизелов двигател, чийто 

номинален обем е по-малък от 2000 куб. см се приемат в гр. А и гр. N 

- За автомобилите Супер 2000 - рали, отговарящи на чл. 255А може да се 

използват малки отклонения без наказания. 

- За автомобилите, хомологирани като Супер 1600 може да се използват малки 

отклонения без наказания. 

Вижте различията за всеки регион. 

- Технически паспорт от ФИА е задължителен за S2000, R5  S1600 и RGT 

автомобилите (за купите не е задължително). 
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4.4 НАЦИОНАЛНИ АВТОМОБИЛИ 

Влизат в сила следните изисквания, ако организатор допусне хомологирани 

национални автомобили. 

4.4.1    Те могат да използват част или целият маршрут. 

4.4.2    Те могат или да ползват официалните лица, назначени за състезанието 

или да назначат отделен състав от СК, техн. комисари и др. официални лица. 

4.4.3 Автомобилите ще се състезават като група/клас след последният 

автомобил,участващ в състезанието за Ш.  

4.4.4 Тези автомобили ще имат собствено класиране, което няма да се появява 

в резултатите на Ш. 

4.4.5 Тези автомобили не се включват в списъка със заявките, класиранията 

(неофициални и официални), нито в резултатите от СЕ по време или след 

състезанията от Ш. 

 

 

ШАМПИОНАТИ И ТОЧКИ 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ШАМПИОНАТИТЕ 

 

5.1 ТОЧКИ в Ш 

5.1.1 ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОЧКИ 

За всяка Шампионска титла се дават точки от всяко рали като се държи сметка за 

генералното класиране по следната схема: 

 

1 - во 25 т. 

2 - ро 18 т. 

3 - то  15 т. 

4 - то 12 т. 

5 - то  10 т. 

6 - то 8 т. 

7 - то 6 т. 

8 - мо 4 т. 

9 - то 2 т. 

10 -то 1 т. 

 

 

5.1.2 Бонус точки 

Бонус точки се присъждат съсгласно класирането на всеки СЕ, като дължината 

на всеки етап не трябва да е по-малка от 25% от общата. За да се получат бонус 

точки автомобила трябва да е в Парк ферме в края на етапа. 

 

1 - во 7 т. 

2 - ро 6 т. 

3 - то  5 т. 

4 - то 4 т. 

5 - то  3 т. 

6 - то 2 т. 

7 - то 1 т. 
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5.1.3 Присъждане на редуцирани точки 

Ако в рали, което е валидно за Шампионат или купа, състезател не е в състояние 

да завърши всички етапи точките, които ще се присъждат ще са на база 

класирането: пълният брой точки, при покриване на повече от 50% от дължината 

на Специалните етапи (измерено до секунда); половината от точките при 

покриване от 25 до 50% от дължината на етапите. Никакви точки няма да се 

присъждат ако се покрие по-малко от 25% от цялата дължина на етапите. 

Горното е приложимо и за бонус точките. 

 

5.2 МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Минималният брой участия за да бъде класиран в края на сезона в крайното 

класиране на различните Ш е подробно обяснен в съответния Ш. 

 

6.  FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP FOR DRIVERS AND FIA WORLD 

RALLY CHAMPIONSHIP FOR CO-DRIVERS  
Applicable only for WRC  

 

7.  FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP FOR MANUFACTURERS  
Applicable only for WRC  

 

8.  FIA SUPPORT CHAMPIONSHIPS (WRC 2, WRC 3) 

Applicable only for WRC  

 

9.  JUNIOR WRC CHAMPIONSHIP 

Applicable only for WRC  

 

10. РАВЕНСТВО 

 

10.1 ПИЛОТИ И НАВИГАТОРИ 

При извършването на крайното класиране пилоти и навигатори имащи еднакъв 

брой точки се разпределят както следва: 

10.1.1. В съответствие с по-големия брой първи места, после втори места, после 

трети и т.н. постигнати от тях в генералните класирания на ралитата в които те 

са събрали всички точки.  

10.1.2. В съответствие на по-големия брой по-добри места, постигнати в 

генералните класирания във всички ралита в които е взел участие всеки от 

пилотите и навигаторите, имащи еднакъв брой точки: едно 7-мо място важи 

повече от независимо колко на брой 8-ми места, едно 8-мо място важи повече от 

независимо колко на брой 9-ти места и т.н. 

10.1.3  В случай на ново равенство, ФИА ще определи победителя и ще класира 

другите пилоти и навигатори, имащи равенство, като се основава на други 

критерии по нейно усмотрение.  

 

10.2 КОНСТРУКТОРИ /К/ ИЛИ ОТБОРИ/О/  

Правилата по отношение на К или О , имащи същия брой точки са следните: 

10.2.1.В зависимост от по-големия брой най-добри места, получени в броя 

ралита, който е дал общия сбор от точки на всеки К или О, като се държи сметка 

само за най-доброто място на рали за всеки К или О.  
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10.2.2.В зависимост от броя на 9-ти места, 10-ти места и т.н. като 9-то място 

важи повече от независимо колко на брой 10-ти места и т.н. 

10.2.3.В случай на ново равенство, ФИА ще определи победителя и ще класира 

другите К или О, имащи равенство, като се основава на други критерии по нейно 

усмотрение.  

 

11.       КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПИЛОТИ 

 

11.1 ПРИОРИТЕТНИ ПИЛОТИ 

- Пилоти, които са били Р1 в Свет. Рали Ш в една от предходните три години.  

-  Пилоти, които са спечелили Свет. Ш за конструктори или S2000 Свет. Ш в 

една от предходните три години.  

- Пилоти, които са спечелили ЕРШ в една от предходните три години.  

- Пилоти, които са спечелили ЕРК в предходната година. 

 

11.2 ПРОМЯНА НА ПРИОРИТЕТ 

Спортните комисари могат да отменят ФИА приоритет на пилот, когато той го е 

получил с автомобил,  който по мнение на комисарите не позволява ползването 

на неговият приоритет в началният стартов ред. 

 

12. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ТРАСЕ 

 

12.1 СПАЗВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ ГРАФИК  И ПРОГРАМА 

12.1.1  С изключение на случаите на форс мажорна ситуация, Директора на ралито е 

този, който трябва да осигури спазването на графика. 

12.1.2   Никакви възражения отнасящи се до трасето, направени непосредствено преди 

или по време на ралито няма да се вземат под внимане, ако не са одобрени от Делегата 

по сигурността на ФИА. 

12.1.3   След старта на ралито всяко предаване на информация между състезателите, 

относно условията на СЕ е забранено, като всяко нарушение се докладва на СК. 

 

13. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТЕЗАНИЯТА 

 

13.1 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

Продължителността на рали може да бъде различна за различните региони. 

Подходящата продължителност е дадена в допълнителни регионални 

разпоредби.  

- Няма ограничение за минимални или максималните километри на СЕ, обаче 

е добре тази дължина да е не повече от 80 км/СЕ между два сервиза. 

- Никой Етап или част от СЕ не може да се кара повече от 2 пъти в едно рали, 

изключение прави само ССЕ. 

 

13.2 ПРОГРАМА 

Освен спазването на общите критерии дадени в настоящия Р, организаторър 

може да включи специфични за конкретното рали характеристики, а също и да 

направи негова собствена програма/график. 

13.2.1  Програмата на ралито следва да се направи в следния ред: 

 - Опознаване 

- Административна проверка (която може да се сложи и преди началото на 

Опознаването) 
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- Техническа проверка 

- Шейкдаун (ако има такъв) 

- Церемониален старт 

- Рали 

- Подиум по награждаването 

13.2.2  Състезателната част на ралито може да се проведе в 2 или 3 дни, включително 

стартовата и финални секции. 

13.2.3  Ралито трябва да приключи в Събота или Неделя. 

 

13.2.4  Церемонията по награждаването се провежда в рамките на 1 час от пристигането 

на първият автомобил във финалния сервиз. 

13.2.5  Графика на опознаването е в 2 дни. Възможна е промяна само с разрешение на 

ФИА. 
 

 

СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ И ВИЗА 

 

14. СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ НА ФИА 

 

14.1 ОБЩИ ДОКУМЕНТИ 

Формата и порядъка на следните документи, съгласно Приложение ІІ следва да 

бъде спазван:  

- Допълнителен Р /електронна и печатна версия, по желание/; 

- Бюлетини  /електронна и печатна версия/; 

- Рали Гид /електроннен формат/; 

- Маршрут /електронна и печатна версия/; 

- Пътна книга /печатен формат/; 

- Часови карнет /печатен формат/; 

- Заявка /електронна и печатна версия/; 

- Списък на участници /електронна и печатна версия/; 

- Стартови списъци и резултати /електронна и печатна версия/; 

- Книга за сигурност на медиите/електронна и печатна версия/; не е 

задължителна 

Документите, които се публикуват в електронен формат не се коригират от 

уебстраницата на организатора, освен ако поправките не са подчертани. Документи 

за които се изисква одобрение от ФИА преди тяхното публикуване, не могат да се 

публикуват без съгласие от ФИА.  

 

14.2 ПЪТНА КНИГА /ПК/ 

Всички екипажи получават ПК, съдържаща подробно описание на 

задължителния маршрут. Този маршрут и пътните диаграми за направление 

трябва да се следват. Всяко отклонение се докладва на СК.  

 

14.3 ЧАСОВИ КАРНЕТ /К/ 

14.3.1.   Всеки екипаж е отговорен за: 

- за своя К; 

- за предаване на К на контролите и за точността на попълването; 

- за всяко попълване на К; 

Освен това екипажа е длъжен да предаде своя К на съдиите в точното време и да 

провери дали същото е коректно вписано.  
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14.3.2 Съответният съдия е единственото лице, имащо право да вписва в К,  

освен що се отнася до секции „за ползване от участника”.  

14.3.3 Отсъствието на печат или подпис от някоя контрола, отсъствието на 

вписано време от ЧК, или непредаването на К на всяка контрола води до 

изключване на екипажа, обявено от Д на ралито в края на секцията.  

14.3.4 Всяко различие между времената, нанесени в К на екипажа и тези, 

вписани в официалните документи на ралито ще бъдат обект на проверка от Д на 

ралито.  

 

 

ЗАСТРАХОВКИ 
 

16. ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

 

16.1 ОПИСАНИЕ НА ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

Допълнителния Р трябва точно да посочва точно всички детайли по отношение 

на покритието на застраховката, сключена от организаторите. На сертификата да 

фигурират имената на състезателите и отборите, на ФИА и на официалните лица 

на ралито /описание на рисковете и сумите в Евро/.  

 

16.2     ПОКРИТИЕ НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 

 

16.2.1 Застрахователната премия трябва да бъде включена в таксата за участие и 

да обезпечава покритие на отговорност спрямо трети лица /гражданска/.  

16.2.2 Застраховката гражданска отговорност ще бъде допълнителна и без да  

нарушава каквато и да е лична застрахователна полица, сключена от участник 

или от друго лице или юридическо такова, участващо в състезанието.  

16.2.3 Покритието на застраховката трябва да влезе в сила най-малко по време на 

Шейкдауна или Свободната тренировка и Квалификационния етап  

и да покрива екипажите преминаващи по маршрута на ралито от старта на 

първия състезателен елемент до края на ралито или до момента на 

окончателното оттеглянето или изключване от ралито. Напусналите автомобили 

и тези стартирали в следващия Етап няма да бъдат разгледани като окончателно 

напуснали.   

 

16.3     НЕПОКРИТИЕ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА 

Сервизните автомобили и автомобилите, използвани за опознаване дори и тези 

със специални плаки, издадени от организатора, не се покриват от 

застрахователната полица на ралито. 

 

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИТЕ 

 

18. СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА И РЕКЛАМИ 

18.1 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

18.1.1  Организаторите ще дадат на всеки екипаж един състезателен номер, 

който да бъде поставен върху автомобилите според посочените места, 

предварително определени от техн. комисари. 

18.1.2  Всяка реклама в рамките на този номер е задължителна и не може да се 

отказва от участниците.  

Не се позволява никаква промяна по тази плака. 
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18.2     ПАНЕЛ ЗА ВРАТИТЕ 

18.2.1 Два панела за предните врати с дължина 67 см на 17 см височина, от 

които 1 см бял борд. Всеки от тези панели ще включва задължително в матова 

черена клетка състезателният номер, който трябва да бъде винаги в предната 

част на панела. Цифрите ще са в флуоресцентен жълт цвят /РМS 803/, височина 

14 см и широчина 2 см. 

Останалата част от панела за вратата остава запазена за ползване от 

организатора.  

18.2.2 Всеки панел се поставя хоризонтално на челния ръб на всяка предна 

врата, като номера е отпред. Върхът на плаката да се намира между 7 и 10 см от 

долният ограничител на прозореца.  

18.2.3 Никаква сигнализация освен цветната схема на колата не бива да се  

поставя на по-малко от 10 см от плаката.  

 

18.3     ЗАДНО СТЪКЛО 

Плака за задното стъкло 30 см широка и 10 см височина се поставя в горната 

част на задното стъкло центрирана от ляво или в дясно както е указано в 

Допълнителния Р. Една съседна площ от 15 кв. см ще съдържа състезателния 

номер с височина 14 см от флуоресцентен оранжев цвят / РМS 804/ на светъл 

фон. Този номер може да бъде отражателен и трябва да бъде видим отзад на 

нивото на погледа.   

 

18.4     СТРАНИЧНИ СТЪКЛА 

Два номера се поставят върху страничните задни стъкла високи 20 см и с 

широчина на шрифта най-малко 25 см с оранжев флуоресцентен цвят / РМS 804/ 

евентуално отразителни. Тези номера се поставят на страничните задни стъкла в 

съседство с името на пилота.  

 

18.5     ПЛАКА ЗА ПОКРИВА  

18.5.1. Поставя се плака на покрива широка 50 см на 52 см височина, като 

горната част е ориентирана към предницата на автомобила. Състезателният 

номер с черен матов цвят широк 5 см на 28 см височина се поставя на бял матов 

фон широк 50 см и висок 38 см.  

18.5.2 Рекламата на организатора да се впише на площ с широчина 50 см и 

височина 14 см. /или 2 х 7 см/ разположена над или под номерата. 

18.5.3 Само организаторите имат право да раздават на състезателите панели за  

покрива. 

18.6.   ПЛАКА ЗА ПРЕДНИЦАТА 

На предницата плака вписана в правоъгълник с размери 43 см широчина на 21,5 

см височина на която е поставен състезателния номер и пълното име на ралито.  

 

18.7 ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕКЛАМАТА 

18.7.1 Разрешава се на участниците да поставят всякаква реклама върху своите 

автомобили, ако: 

- е разрешена от националните закони и регламентите на ФИА 

- да не носи предизвикателство 
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- да няма политически и религиозен характер 

- да спазва чл. 18.2.3 

- да не пречи на видимостта. 

18.7.2 Името на автомобилният производител може да не се свързва с името на 

ралито или да се поставя в мястото за задължителна реклама на организатора.   

18.7.3 Текстът на всяка реклама, наложена от организатора да бъде ясно 

определена в Допълнителния Р или чрез официален бюлетин преди края на 

записванията. 

 

18.8    НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕКЛАМА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ 

18.8.1 Организаторите могат да поискат от участниците да поставят 

незадължителна реклама. Ако някой участник откаже, таксата му може най-

много да се удвои. Във всеки случай допълнителната сума се ограничава на 2000 

Евро.  

18.8.2  Никаква допълнителна такса за реклама по желание, отнасяща се до 

автомобилна марка, гуми, гориво или масло не може да се налага на състезател, 

който я отказва. 

18.8.3 Участниците, които приемат реклама по желание от организаторите, 

както е описано в допълнителния Р, следва да и осигурят място.  

18.8.4 Рекламата по желание следва ясно да бъде описана в допълнителния Р. 

Ако същата е публикувана в Бюлетин и има конфликт с рекламата на 

състезателите, тези последните могат да откажат рекламата по желание без да 

плащат допълнителни такси.  

 

 

19.  ИМЕНА НА ПИЛОТИ И НАВИГАТОРИ 

 

19.1 ЗАДНИ СТРАНИЧНИ СТЪКЛА 

Първата буква/и и фамилията на пилота и навигатора, последвани от нац. флаг 

на страната от чиято НСВ същите са получили своя лиценз следва да се постави 

на задното странично стъкло от двете страни на колата в съседство със 

състезателния номер. Имената да бъдат: 

 - с шрифт бяла Хелветика  

 - с главни букви за инициалите и първата буква на всяко име и с малки за 

останалите букви 

- с височина от 6 см и широчина 1 см. 

Името на пилота ще бъде горното име в двете страни на колата. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2     ПЛАКИ ЗА ВРАТИТЕ/СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА/ИМЕНА НА   
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          СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

  

           

 
 

  

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА 
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20. ПОВЕДЕНИЕ 

 

20.1 ОБЩИ ПРАВИЛА 

20.1.1 Екипажите винаги трябва да се държат спортсменски. 

20.1.2 Когато автомобилите са под правилата на Парк ферме те могат да бъдат 

премествани само от екипажите или официалните лица. През останалото време 

те могат да бъдат бутани ръчно. Друго придвижване освен на собствена тяга или 

ръчно е забранено. 

20.1.3 Демонстрации могат да се правят само ако  ДР на ралито го разрешава.  

20.1.4 Екипажите винаги трябва да карат в посоката на СЕ /изключение е само 

при заобикаляне/. 

20.1.5 В пътна секция, която е част от обществен път, състезателния автомобил 

може единствено да се кара на 4 свободно движещи се колела и гуми. Всяко 

нарушение ще се докладва на СК, които могат да наложат наказание.  

 

20.2 ПО ВРЕМЕ НА ОПОЗНАВАНЕТО 

20.2.1 Напомня се, че опознаването не е тренировка. Правилата за движение по 

пътищата на страната, в която се провежда ралито трябва да се спазват стриктно, 

като се съобразява с безопасността и правата на другите участници в 

движението. 

20.2.2 Всяко превишение на скоростта по време на опознаване може да доведе 

до глоба, наложена от Д на ралито: за всички 25 евро на км/ч   

20.2.3 Друго, освен превишаване на скоростта, нарушение по време на 

опознаването води до глоба наложена от СК по чл. 20.4.4. 

20.2.4 Сумата на тази глоба е независима от глобата, наложена от Полицията.  

20.2.5 Глобата се удвоява в случай на повторно нарушение по време на 

опознаването в рамките на същото рали.  

 

20.3 ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ ПО ВРЕМЕ НА РАЛИТО 

20.3.1 Превишена скорост по време на ралито води до следните глоби, наложени 

от Д: за всички 25 евро на км/ч   

20.3.2 Сумата на тази глоба е независима от глобата, наложена от Полицията. 

 

20.4 ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

20.4.1 По време на ралито членовете на екипажите трябва да имат валидно 

свидетелство за правоуправление и да спазват правилата на движение по 

пътищата на съответната страна. Всяко нарушение ще се докладва на Д.  

20.4.2 Полицаите или други оторизирани лица, които установят нарушение на 

правилата за движение, извършени от екипаж от ралито трябва да им го обяват 

по същия начин както за другите обикновени участници в движението.  

20.4.3 В случай, че Полицията или официално лице реши да не спре пилота-

нарушител, те могат да наложат наказания предвидени в допълнителния 

правилник на ралито при условие, че: 

- уведомлението за нарушение дойде по официален път в писменна форма, преди 

обявяването на временното крайно класиране.   

- протоколите да са достатъчно подробни, за да може виновният пилот да бъде 

безпроблемно идентифициран, както и местата и часовете на нарушението да са 

изключително точно определени.  

- фактите на нарушението не могат да се тълкуват по различен начин.  
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20.4.4 За първо нарушение, различно от превишена скорост: глоба наложена от 

СК на състезанието 

20.4.5 За второ нарушение: наказание от 5 мин., приложимо от СК 

20.4.6 За трето нарушение: изключване от ралито, само с решение на СК. 

 

 ЗАЯВКИ 

 

21. ПРОЦЕДУРА  

 

21.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Заявки се подават съгласно чл. 68-80 от МСК. 

 

21.2 ДЕПОЗИРАНЕ НА ЗАЯВКИ 

Всеки притежател на ФИА лиценз, желаещ да вземе участие в дадено рали 

трябва да преведе таксата за участие и да изпрати попълнена заявка за участие 

до секретариата на ралито преди определения от допълнителния регламент  

краен срок. Заявка за участие в електронен формат също се приема. Ако заявката 

е изпратена по факс, ел.поща или в електронен формат, то оригинала трябва да 

пристигне до организатора в рамките на 5 дни след датата на затваряне на 

заявките. Заявките трябва да са придружени от копия на валидни състезателни 

лицензи. 

21.3     ПРОМЕНИ В ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

До момента на техн. преглед, участникът може свободно да смени обявения в 

заявката автомобил с друг от същата група и клас.  

 

21.4 РАЗРЕШЕНИЕ ОТ НАЦ.СПОРТНА ВЛАСТ 

За чуждестранните състезатели, пилоти и навигатори, се изисква разрешение за 

участие съгласно чл.70 от МСК. 

 

21.5     СМЯНА НА УЧАСТНИК И/ИЛИ ЧЛЕН /ОВЕ/ НА ЕКИПАЖА 

След крайният срок за приемане на заявките може да се замени член от екипажа 

със съгласието на: 

- организатора преди началото на админ. проверка 

- на СК след началото на админ. проверка и преди публикуването на списъка 

на екипажи, допуснати до старт.  

Само ФИА може да разреши смяната на двамата члена от екипажа и на 

състезателя.   

 

21.6     АНГАЖИМЕНТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И НА ЧЛЕНОВЕ ОТ ЕКИПАЖ 

С полагане на подписи върху заявката за участие на състезателят и членовете на 

екипажа се счита, че те приемат всички спортни правила описани в МСК и 

неговите приложения, както и разпоредбите на настоящия правилник и ДР на 

ралито.  

 

22.  ДАТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ 

Крайната датата за приемане на заявките трябва да бъде не по-късно от две 

седмици преди началото на опознаването.  

Само ФИА по изключение може да разреши по-късна дата за закриване на 

заявките. 
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23. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 

 

23.1 ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИ 

Ще се приемат заявки за участие само, ако са придружени от пълната такса или 

от разписка издадена от НСВ на състезателя. 

 

23.2 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

  Пълно възстановяване на такси: 

- на кандидати, на които е отказано участие 

- при непровеждане на рали 

 

23.3    ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Таксите за участие могат да бъдат частично възстановени при условие, че това е 

предвидено в ДР.  

 

 

24. КЛАСОВЕ 

 

24.1 СМЯНА НА КЛАС 

Ако в момента на техн. преглед се окаже, че даден автомобил не отговаря в 

своята конфигурация на представяне на групата и/или класа в който е записан, 

СК могат да го прехвърлят в подходяща група и/или клас, препоръчани от 

техническите комисари на ралито.  

 

 

ОПОЗНАВАНЕ 

 

25. ОПОЗНАВАНЕ 

 

25.1 АВТОМОБИЛИ ЗА ОПОЗНАВАНЕ 

20.1.1 Общи изисквания 

 - Автомобилите трябва да бъдат едноцветни, без реклама, лепенки и т.н.  

 - Долни протектори се разрешават /съгласно правилник за гр.N / 

 - Разрешени са два допълнителни хомологирани фарове 

- Екипажа може да използва система за вътрешна комуникация от типа “лека” 

/без каска/ 

- може да се инсталира онборд навигационна система 

- автомобили, които отговарят на следните спецификации могат да бъдат 

използвани: 

25.1.2 Стандартни автомобили 

Автомобили, изцяло немодифицирани, каквито се продават на широката 

публика. 

25.1.3 Сериини автомобили  

- Двигателят е сериен /съглано правилника за гр.N / 

- Скоростната кутия е сериина / съглано правилника за гр.N / 

- Ауспуха е сериен с макс. ниво на шум, разрешен от законовите граници на 

страната организатор 

- Окачването е съобразено с правилника за гр.N 

- Монтирането на ролбари от стомана да е съобразно с приложение J /чл. 

253.8.1 до 8.3/ 
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- Разрешават се бакет седалки с цвят подобен на вътрешността 

- Джантите са без ограничения в рамките на приложение J за гр.N. 

 

25.2  ГУМИ ЗА ОПОЗНАВАТЕЛНИТЕ АВТОМОБИЛИ 

 Използваните гуми могат да бъдат: 

 а/ сериини хомологирани гуми за асфалт 

б/ свободно хомологирани гуми за макадам, освен ако няма друго описано в ДР. 

 

25.3 ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОПОЗНАВАНЕТО 

Както е публикувано в Допълнителния регламент никой пилот, навигатор или 

член на отбор, който е заявен или има намерение да участва в рали шампионата 

не може да шофира на път, който може да бъде използван за СЕ в ралито, ако 

няма изрично писменно разрешение от организатора. Това не се прилага за 

постоянно живущите в зоната на ралито.Неспазването на това правило води до 

доклад до СК. 
 

25.4     ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПОЗНАВАНЕТО 

25.4.1  Часови график 

Опознаването следва да се извършват по часови график определен от 

организатора. Участието в опознаването не е задължително.  

25.4.2 Спазване на графика за опознаването 

Преминаването през СЕ след публикуване на графика на опознаването в 

допълнителния регламент е възможно само с изрично писменно разрешение от Д 

(освен ако не се преминава пеша). 

25.4.3 Брой на преминавания  
Броят на преминаванията е ограничен на две за всеки пилот на всеки СЕ или 

където може на секция /СЕ които се преминават два пъти се считат като един 

единствен СЕ/. По време на опознаването ще има съдииски контрол на старта и 

финала на всеки СЕ за отбелязване на броя на преминаванията. Могат да се 

провеждат и други проверки по СЕ. 

24.4.4 Скорост 

Организаторът може да определи лимит на скоростта в СЕ. Същият лимит да се 

упомене в ДР и може да бъде проверяван по всяко време на опознаването.   

24.4.5 Шейкдаун 

Не е задължително да се включва Шейкдаун в часовия график на опознаването.  

24.4.6 Брой на членовете 

По време на опознаването, при преминаване през СЕ, само на екипажа е 

разрешено да се намира в автомобила. 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ 

 

26. ПРЕДИ СТАРТА 

 

26.1 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

26.1.1 Автомобилите могат да бъдат представени на ТП от представител на 

отбора, освен ако не е посочено друго в ДР. Организаторите могат да направят 

график за ТК, който да се използва като средство за представяне на екипажите и 

техните автомобили пред публиката. В този случай членовете на екипажите 
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трябва да се представят на техническия преглед по обявения Гравик (в ДР или в 

бюлетин, издаен от организатора). 

26.1.2 По време на ТП състезателите трябва да представят всички елементи от 

облеклото, включително каски и одобрените от ФИА средства за ограничение на 

движението на главата, които възнамеряват да използват. Спазването на 

Приложение L, глава ІІІ ще бъде контролирано.  

26.1.3 Екипажът трябва да представи пълен оригинален хомологационен фиш на 

автомобила, издаден от ФИА.  

26.1.4 Техн. комисари могат да изискат да бъдат маркирани  шасито и 

двигателя.  

26.1.5 След ТП, в случай че се установи несъответствие в автомобила с техн. 

правила и/или тези за сигурност, СК могат да определят срок за нейното 

привеждане в съответствие, а ако това не се случи  да откажат старт на 

автомобила.  

 

26.2 ГРАФИК 

Графикът за пломбиране на компонентите и проверка на теглото на 

автомобилите се публикува в ДР или в бюлетин. 

 

27.  ПО ВРЕМЕ НА РАЛИТО 

 

27.1 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ 

По всяко време на ралито, включително на Шейкдауна, могат да бъдат 

извършвани допълнителни прегледи, касаещи елементи свързани с 

безопасността, включително облеклото и автомобила.  

 

27.2    ОТГОВОРНОСТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

27.2.1 Състезателят е отговорен за техн. съответствие на своя автомобил през 

цялото време на ралито.  

27.2.2 Състезателят е отговорен за запазване цялостта на направената  

идентификационна маркировка от момента на предварителния ТП до края на 

ралито. Липсата на такава се докладва на СК.  

27.2.3 Състезателят също така е длъжен да проверява надлежното поставяне на  

място на всеки елемент от автомобила манипулиран по време на проведените 

прегледи.  

27.2.4 Всяка констатирана измама и по-специално маркировки представяни като 

оригинални, които са се оказали подправени ще се докладва на СК. 

 

28.       ФИНАЛНИ ПРЕГЛЕДИ 

 

28.1 ФИНАЛЕН ПАРК ФЕРМЕ 

След формалностите на финала, автомобилите трябва да се откарат в ПФ, където 

ще останат до неговото отваряне по нареждане на СК. 

 

28.2    ИЗБОР НА АВТОМОБИЛИ 

Цялостен техн. прегледи след състезанието, включващи демонтаж на 

автомобила, могат да бъдат проведени по преценка от СК на ралито или в 

следствие на протест или по препоръка на Д на ралито, отправена към СК.  
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28.3    ХОМОЛОГАЦИОННА ФОРМА 

Пълна оригинална валидна хомологационна форма и други необходими 

сертификати трябва да се представят на финалния техн. преглед. За 

регионалните автомобили се представят оригинални документи от НСВ. 

 

 

 ШЕЙКДАУН 

 

29. ШЕЙКДАУН /ШК/ 

 

29.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Етап ШК може да се организира с оглед възможнст за медии и реклама, както и 

за участниците да изпробват своите автомобили. Включването на ШК в 

програмата на ралито е по желание на организатора. 

 

29.2 ПРОВЕЖДАНЕ НА ШЕЙКДАУН 

29.2.1 Шейкдаунът се провежда като етап, включен в ралито и следва да 

отговаря на всички мерки за сигурност. 

29.2.2. Етапът ШК може да се проведе на трасето на ССЕ или част от СЕ от 

ралито.  

 29.2.3 При прилагане на Чл.20.2 от настоящия регламент, Шейкдауна се смята 

като част от Опознаването. 

29.2.4 Настилката на ШК трябва да бъде същата като тази по по-голямата част от 

СЕ. 

 

29.3    ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

Всяко лице на борда на автомобил по време на Шейкдауна, което не е 

ангажирано в ралито трябва да подпише документ за освобождаване от 

отговорност от страна на организатора.  

29.4     ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 Преди ШК автомобила следва да е минал на техн. Преглед, като механичните 

части трябва да са пломбирани (двигател, трансмисия и т.н.). 

 

29.5    ПОВРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ШЕЙКДАУН 

Участник, чиито автомобил се повреди по време на Шейкдаун е длъжен да 

участва на церемониалния старт.  

29.6 ЕКИПИРОВКА НА ПИЛОТ И НАВИГАТОР 

По време на Шейкдауна екипажа трябва да бъде оборудван с необходимите 

лични предпазни средства, отговарящи на Приложение Л, гл.III и да са със 

затегнати предпазни колани. Нарушенията са наказуеми. 

 

30. КВАЛИФИКАЦИИ 

 Само за макадамови ралита и СРШ. 
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 КОНТРОЛНИ ПОСТОВЕ 

 

31. КОНТРОЛНИ ПОСТОВЕ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

31.1 ОБОЗНАЧАВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ПОСТОВЕ 

Всички контролни постове т.е. ЧК, старт и финал на СЕ, зоните за прегрупиране 

и неутрализация, трябва да са отбелязани със стандартни знаци, утвърдени от 

ФИА съобразно рисунките и отстоянията показани в Приложение І. 

 

31.2     ПРЕДПАЗНИ БАРИЕРИ 

Необходимо е да се обособи оградена с бариери зона на минимум 5 м. преди и 

след контролния пост, от двете страни на пътя, който да даде възможност за 

провеждане на контролните дейности.  

 

31.3     ПРЕСТОЙ В КОНТРОЛНИТЕ ЗОНИ 

Продължителността на престоя във всяка контролна зона не бива да надхвърля 

времето необходимо за контролните дейности.  

 

31.4 ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА НА КОНТРОЛНИТЕ ПОСТОВЕ 

31.4.1 Контролните постове започват да функционират най-малко 30 мин. преди 

 определеното време за преминаване на първия състезателен автомобил. 

 

31.4.2Същите приключват работа 15 мин. след максимално допустимото време 

за закъснение от пристигането на последния състезателен автомобил, освен ако 

няма друго решение от страна на Д на ралито.   

 

31.5   РЕД НА КОНТРОЛИТЕ И ПОСОКА 

31.5.1 Екипажите са длъжни да преминат през контролните постове следвайки  

последователността им и посоката на движение на ралито.  

 31.5.2. Връщането в контролната зона е забранено.  

 

31.6    УКАЗАНИЯ ОТ МАРШАЛИТЕ 

31.6.1 Екипажите са длъжни да следват указанията на маршалите на всяка  

контрола. Неспазването на указанията ще бъде докладвано на СК.  

31.6.2 Всички официални лица на контролите трябва да носят  

 необходимите отличителни знаци. На всяка контрола отговорника на пункта 

трябва да носи отличителна жилетка. 

 

31.7     ЗОНИ ЗА МЕДИИТЕ 

Необходимо е да се обособи оградена зона преди жълтата ЧК на СП, 

отдалечената сервизна зона или зоната за прегрупиране, както и в закрития парк, 

в който се подреждат автомобилите преди процедурата по награждаването на 

финала. До тези зони за медиите има достъп само персонал със съответен 

пропуск. 

 

 

 

 

31.8     ПУНКТОВЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЗАПИСИТЕ ОТ ОН–ВОРД КАМЕРИ 
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Организаторът трябва да определи места по трасето, където да се предават 

записите от он-борд камерите. Тези места се публикуват в бюлетин (който може 

да се издаде от Д на ралито) и се отнасят само за предаване на видео записи. 

Записи могат да се предават и в медиа зона, зона за прегрупиране, в закрития 

парк или на изхода на отдалечените сервизни зони, в присъствие на член от 

отбора с разрешение на Д. Предаването на записа се извършва под контрола на 

маршал или друго официално лице от ралито. 

 

32. ТРАНЗИТНИ КОНТРОЛИ  

На тези контроли, обозначени със знаци указани в Приложение І, маршалите на 

пункта трябва само да визират и/или да подпишат КК след като същият им бъде 

предоставен от екипажа, но без да отбелязват времето за преминаване.  

 

 

33. ЧК 

 

33.1 ДЕЙСТВИЯ 

На тези контроли маршалите на пункта нанасят върху КК часа на неговото 

представяне, хронометрирането се извършва до минута. 

 

33.2     ЧЕК- ИН ПРОЦЕДУРА 

33.2.1 Процедурата започва в момента когато колата прекоси знака за влизане в 

зоната на ЧК. 

33.2.2 Между знака за влизане на зоната и контролния пункт е забранено на 

екипажа да спира по каквато и да е причина или да преминава неестествено 

бавно. 

33.2.3 Хронометрирането и маркирането на карнета могат да бъдат извършени 

само ако двамата члена на екипажа, както и автомобила се намират в 

контролната зона и в непосредствена близост до контролната маса. 

33.2.4 Часът за чек-ин отговаря на точния момент в който един от членовете на 

екипажа представя КК на съответния съдия.  

33.2.5. Същият тогава записва в карнета, ръчно или с печатащо устройство 

истинския час на представяне и нищо друго.  

33.2.6 Време на чек-ин е онова, което се получава като се съберат 

стартовото време на СЕ или това от предна ЧК с идеалното време, като същите 

времена се отбелязват до минута.  

33.2.7 Времето за чек ин е отговорност единствено на екипажите,  

които могат да се консултират с официалния часовник на контролната маса. 

Съдиите не могат да им дадат никаква информация по този час определен за чек-

ин.  

33.2.8 Екипажа не подлежи на никакво наказание за предварително пристигане,  

ако часа за влизане на автомобила в контролната зона отговаря на предварително 

определената минута за чек-ин или на тази която я предхожда.  

33.2.9 Екипажа не подлежи на никакво наказание за закъснение, ако часа за  

представяне на КК на съответния съдия отговаря на предварително определената 

минута за чек-ин.  

33.2.10 Всяка разлика между реалния час и предварително определения час за  

Чек-ин се наказва както следва: 

а/ за всяко пристигане със закъснение: 10 сек. на минута или част от минута 

б/ за всеки по-ранно пристигане: 1 мин. на минута или част от минута 
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33.2.11Организаторите могат да разрешат на екипажите да маркират  

предварително без да рискуват наказание, при положение, че това условие е 

било предвидено в ДР на ралито или с последващ бюлетин.  

33.2.12Всяко нарушение от екипаж на правилата за провеждане на чек-ин 

трябва да бъде обект на доклад от страна на началника на контролния пункт, 

написан и незабавно изпратен на Д на ралито. 

33.2.13По решение на Д, екипаж който е бил наказан за ранно явяване може да 

получи изравняване на сумата от времето, необходимо му за да потегли спрямо 

първоначално предвиденото време.   

 

33.3     ЧК ПОСЛЕДВАНА ОТ СЕ 

Когато ЧК е последвана от контрола за старт на СЕ, спазва се следната 

процедура: 

33.3.1 На ЧК на финална пътната секция, съответния маршал изписва  

върху КК часа на проверката на екипажа и неговия предвиждан час на старт на 

СЕ. Трябва да се предвидят 3 мин. през които екипажа може да се подготви за 

старт и да се яви на стартовата линия.  

33.3.2 Ако два или повече екипажа се явят на ЧК в същата минута, тяхното  

предвиждано стартов час за този СЕ се дава в реда на часа на тяхното съответно 

пристигане на предишната ЧК. Ако часа за пристигане на предходната ЧК е 

еднакъв, часа на пристигане на предпоследната ЧК се взима предвид и т.н.  

33.3.3 След маркиране на ЧК, състезателния автомобил незабавно се отвежда на  

стара  на СЕ, мястото от което екипажа ще стартира съгласно процедурата 

описана в настоящия регламент.  

33.3.4 Ако съществува разлика между предвидените часове за старт и реалните 

времена,  валиден е часа вписан от комисара на старта на СЕ, освен ако няма 

друго решение от страна на СК. 

33.3.5 Часът за стартиране на СЕ е часът за изчисляване на чек-ин за пристигане 

на следващото ЧК. 

33.3.5 КК трябва да се върне на екипажа в минутата предшестваща старта. 

 

 

34. ЗАКЪСНЕНИЯ 

 

34.1 МАКСИМАЛНО РАЗРЕШЕНО ЗАКЪСНЕНИЕ 
Всяко закъснение надвишаващо 15 мин. от определеното време за сектор или 

натрупано закъснение, надхвърлящо 30 мин. в края на всяка секция от ралито 

въпросния участник ще бъде изваден от класирането от страна на Д на ралито. 

Независимо от това, екипажа ще може да стартира отново в ралито съгласно 

условията на съответния Ш, ако има такива. При изчисляването на закъснението, 

се използва идеалното време, а не наказателното време /10 сек.на минута/.  

 

34.2     ПО–РАННО ПРИСТИГАНЕ 

По-ранно пристигане от предварително определеното време в никакъв случай не 

може да намали закъснението.  

 

34.3    ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАКЪСНЕНИЯТА 

Надхвърлянето на максималното разрешено закъснение може да бъде обявено 

само в края на секция.  
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35. КОНТРОЛ  НА ПРЕГРУПИРАНЕ 

 

35.1 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЛИЗАНЕ В РЕГРУПИРАНЕ 

35.1.1 При пристигане на контролите за прегрупиране, екипажите получават 

указания за техния час на стартиране. След това те трябва незабавно да изпълнят 

нарежданията на маршалите и да придвижат своят автомобил. Двигателя да се 

загаси, а екипажа напуска ПФ.  

35.1.2 Всички екипажи трябва да се приготвят за представяне в 5 мин. зона за 

даване на автографи, която се организита в съсседство на ЧК и е достъпна за 

публиката. 

35.1.3 Когато прегрупирането не надхвърля 15 мин., екипажите могат да останат 

на място.  

 

35.2 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПРЕГРУПИРАНЕТО 

След прегрупиране по време на даден Етап, автомобилите трябва да рестартират 

по реда на тяхното пристигане в прегрупирането.  

 

 

 СПЕЦИАЛНИ ЕТАПИ /СЕ/ 

 

36. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

36.1 ХРОНОМЕТРИРАНЕ 

За СЕ се извършва хронометриране с точност до десета от секунда, а за 

квалификациите до хилядна.  

 

 

37. СТАРТ НА СЕ 

 

37.1 ТОЧКА НА СТАРТИРАНЕ 

 Старта на СЕ се дава при спрял автомобил, разположен на стартовата линия.  

 

37.2     ПРОЦЕДУРА ЗА СТАРТИРАНЕ 

37.2.1 Процедурата на електронен старт трябва да е ясно видима от екипажа от 

стартовата линия и може да се извърши с помощта на часовник с обратно броене 

и/или чрез система с последователни светлини. В двата случая системата трябва 

да бъде описана в ДР на състезанието.  

37.2.2 Процедурата за електронен старт може да бъде дублирана с устройство 

което регистрира и записва дали даден автомобил напуска стартовата линия 

преди точния сигнал /фал старт/.  

 

37.3 ПРОЦЕДУРА ЗА РЪЧЕН СТАРТ 

 Ако се извършва процедура за ръчен старт, след като е връчил КК на екипажа, 

съдията по стартиране обявява на висок глас 30’-15’-10’ и петте последни 

секунди една по една. След като петте последни секунди изтекат дава се сигнал 

за старт.  
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37.4  ОТЛОЖЕН СТАРТ ПО ВИНА НА ЕКИПАЖА 

37.4.1 В случай на закъснял старт по вина на екипажа, съответния съдия изписва 

нов час върху КК, като наказанието е от 1 минута за минута или част от минута 

на закъснение.  

37.4.2 Всеки екипаж отказал да стартира в СЕ по време и на място, което му е 

било определено ще бъде докладван на СК, независимо дали СЕ е проведен.  

37.4.3 Всеки автомобил, който не може да тръгне от стартовата линия до 20 сек. 

след стартовия сигнал се изключва от класирането от Д, а автомобила незабавно 

се премества на безопасно място.  

 

37.5 ЗАКЪСНЕЛИ СЕ 

 Когато провеждането на СЕ е закъсняло повече от 20 мин., най-малко един 

откриващ автомобил, екипиран с високоговорител трябва да премине през СЕ 

преди преминаването на следващия състезателен автомобил, за да уведоми 

публиката за предстоящото започване на СЕ. В противен случай СЕ се спира.  

 

37.6    ФАЛ СТАРТ 

Фал старт или старт извършен преди да се даде сигнал се наказва както следва: 

Първо нарушение: 10 сек. 

Второ нарушение: 1 мин. 

Трето нарушение: 3 мин. 

За повече нарушения – по преценка на СК. 

Горните наказания не изключват възможността СК да наложат по-строги 

наказания, ако счетат за необходимо. За изчисляване на времето се взима 

реалното стартово време.  

 

 

38. ФИНАЛ НА СЕ 

 

38.1 ФИНАЛНА ЛИНИЯ  

Специалните етапи трябва да завършват с летящ финал, спирането между 

жълтият предупредителен знак и знака „Стоп” е забранено и ще бъде докладвано 

на СК. Хронометрирането се извършва на финалната линия чрез електронни 

клетки, дублирани от хронометри. На финала на СЕ хронометристите трябва да 

стоят на нивото на линията за времеизмерване, маркирана от знак, изобразяващ 

шахматен флаг на червен фон.  

 

38.2    ПУНКТ СТОП 

Екипажа следва да спре на пункт Стоп, обозначен с червен знак “Стоп”, за да се 

впише в КК за СЕ неговия час на финал /час, минута, секунда,десета от 

секундата, а ако е приложимо до хилядна от секундата /. Ако хронометристите 

не могат да съобщат незабавно точния час на финал на контролните лица, те 

само ще положат виза върху КК на СЕ на екипажа, и времената ще се впишат по 

време на следващите неутрализация или регрупиране.  
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39. ПРЕКЪСВАНЕ НА СЕ  

Когато СЕ е прекъснат или спрян по независимо каква причина, на всеки 

засегнат екипаж се присъжда време, което е преценено за справедливо. 

Независимо от това никой екипаж отговорен или съотговорен за спиране на 

състезанието не може по никакъв начин да се облагодетелства от тази мярка.  

 

40. БЕЗОПАСНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

40.1 ЕКИПИРОВКА НА ЕКИПАЖИТЕ 

По време на СЕ екипажа трябва да използва правилно коланите за безопасност, 

хомологираните каски и всички дрехи и екипировка за безопасност, изисквани 

съобразно с Приложиние L, Гл. ІІІ – Екипировка на пилота. Всяко нарушение се 

наказва от Д, който може също да отнесе въпроса и към СК.  

 

40.2    ЗНАЦИ “SOS”/“ОК”  

40.2.1 Всеки състезателен автомобил трябва да има червен знак “SOS”, а от 

другата страна зелен знак “ОК” с размери най-малко 42 на 29.7 см /А3/.  

40.2.2 В случай на произшествие изискващо спешна медицинска помощ, 

червения знак “SOS” трябва ако е възможно незабавно да се покаже на 

следващите автомобили и на всеки хеликоптер, опитващ се да помогне.  

40.2.3 Всеки екипаж на който е показан червен знак SOS  или който види 

автомобил, претърпял сериозно произшествие, и чийто двама члена на 

екипажа се виждат във вътрешността на автомобила, но не показват  червения 

знак SOS, е длъжен незабавно и обезателно да спре за да окаже съдействие. 

Всички следващи автомобили също трябва да спрат. Вторият автомобил, който 

пристига на мястото на произшествието трябва да информира най-близкия радио 

пункт. Последващите автомобилите трябва да напуснат пътя, за да го овободят 

за линейките и колите за интервенция. На всички екипажи, които са били спрени 

по горната процедура ще се присъди подобаващо време съгласно чл. 39.  

40.2.4 В случай на произшествие, което не налага незабавна медицинска  

помощ, знака ОК трябва ясно да бъде показан от член на екипажа на 

следващите автомобили и на всеки хеликоптер, който опитва да помогне. 

40.2.5 Ако екипажа напусне автомобила, знака ОК трябва да бъде показан така,  

че другите участници да могат ясно да го видят. 

40.2.6 Екипаж, който е в състояние да спазва това правило, но не го  прави ще 

бъде докладван на Д. 

40.2.7 Пътната книга трябва да съдържа страница с описание на процедурата по 

произшествието. 

40.2.8 Екипаж, който напуска ралито следва да уведоми организаторите, 

колкото се може по-скоро, освен в случай на извънредни обстоятелства. Екипаж, 

който не обяви своето напускане ще получи наказание от СК. 

 

40.3     ДОКЛАДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЕ 

Ако даден екипаж, участващ в рали е замесен в произшествие по време на което 

човек от публиката е ранен, въпросния пилот и навигатор трябва да остане на 

местопроизшествието и да спре следващата кола, която да сигнализира за 

случилото се на най-близкия радио пункт указан в ПК и обозначен по маршрута. 
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Законите на страната където се провежда състезанието също трябва да бъдат 

спазвани що се отнася до процедурата в случай на ПТП. На всички екипажи, 

които са били спрени по горната процедура ще се присъди подобаващо време 

съгласно чл. 39.  

 

40.4     ЧЕРВЕН ТРИЪГЪЛНИК 

40.4.1 Всеки състезателен автомобил трябва да има един червен 

светлоотражателен триъгълник, който в случай на спиране на автомобила по 

време на СЕ, трябва да бъде поставен от член на екипажа на видимо място, поне 

на 50 м зад автомобила, за да уведомява следващите състезатели. Който не 

спазва това правило може да получи наказание от СК. 

40.4.2 Триъгълникът да се поставя даже и когато спрелия автомобил е извън 

очертанията на пътя. 

 

40.5     ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖЪЛТ ФЛАГ 

40.5.1 Когато пилот мине при показан жълг флаг, той следва незабавно да 

намали и да поддържа  тази скорост до края на СЕ и да изпълнява инструкциите 

на съдиите на пътя или на водачите на колите по безопасност. Флаговете да се 

показват на всички радиопунктове, предшестващи произшествието. 

Неспазването на това правило води до наказание, което ще бъде решено от СК.  

40.5.2 На всеки екипаж, на който е показан жълт флаг ще се присъжда 

референтно време за СЕ, съгласно процедурата в чл. 39. 

 

41. СУПЕР СПЕЦИАЛНИ ЕТАПИ 

 

41.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ССЕ 

41.1.1 Когато няколко автомобила стартират по едно и също време, характера на 

трасето във всяка точка за стартиране трябва да бъде подобен. Една и съща 

стартова процедура следва да се прилага за всеки автомобил. Разрешено е 

стартовата линия за автомобилите да се направи шахматно, за да се изравни 

дължината на етапа от различните позиции за стартиране.  

41.1.2 Включването на ССЕ в маршрута на ралито е по желание.  

 

41.2 ПРОВЕЖДАНЕ НА ССЕ 

 Специалните правила, относно провеждането на ССЕ, ред за стартиране и 

интервалите от време са изцяло по преценка на организатора. Независимо от 

това съответната информация трябва да бъде включена в ДР на ралито.  

 

41.3     ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

41.3.1  Отделен план за безопасност съобразен със стандартния план за 

безопасност следва да се изпрати във ФИА, за да се получи одобрение.  

41.3.2 За да се гарантира безопосност, автомобила на участник, който не 

успее правилно да премине през СЕ, може да бъде транспортиран до края на СЕ 

от организатора. 
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ПАРК ФЕРМЕ /ПФ/ 

 

42. ПРАВИЛА ЗА ПФ 

 

42.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Автомобилите се намират в режим ПФ: 

42.1.1 В момента на влизане в парк за прегрупиране до момента в който го 

напускат.  

42.1.2 В момента на влизане в контролна зона до момента на напускане. 

42.1.3 От момента в който стигнат до края на ралито докато СК разрешат 

отваряне на ПФ. 

 

42.2     СЛУЖИТЕЛИ ИМАЩИ ПРАВО НА ПРЕСТОЙ В ПФ 

42.2.1  След като са гарирали автомобила си в ПФ, пилотите трябва  

да изключат двигателя и да напуснат ПФ. ПФ е забранен за всички лица с 

изключение на официалните такива на ралито, които имат специфични функции. 

42.2.1 Екипажите могат да влезат в ПФ 10 мин. преди техния час за 

стартиране.  

 

42.3    БУТАНЕ НА АВТОМОБИЛ В ПФ 

Само официалните лица и/или членовете на екипажа могат да бутат съст. 

автомобил във вътрешността на ПФ. 

 

42.4 ПОКРИВАЛА ЗА АВТОМОБИЛИ 

 Не могат да се използват покривала за автомобили. 

 

42.5    ТЕХН. ПРОВЕРКИ 

 Техн. проверки могат да се извършват в ПФ от техн. комисари. 

 

42.6 РЕМОНТИ В ПФ 

42.6.1 Ако техн. комисари на дадено рали преценят, че състоянието на един 

автомобил е влошено до състояние, опасно за безопасността, същият автомобил 

с разрешение от Председателя на техническите комисари и в присъствието на 

технически комисар може да бъде поправен в ПФ. На член от отбора може да се 

разреши да извърши поправката, която трябва да е в съответствие на 

приложение Ж или хомологирани от ФИА , включени в техническия списък на 

ФИА резервни елементи (колани, пожарогасители и др.) 

42.6.2 С педварително разрешение на Д, под контрола на маршал или на техн. 

комисар се разрешава на максимум трима души от отбора да извършват смяна на 

стъкло/а. 

42.6.3  Ако времето, необходимо за извършване на гореуказаните ремонти 

причинява закъснение, надхвърлящо предварително предвиденото време за 

стартиране, екипажът получава ново такова след поправката, като наказанието е 

от една минута за минута или част от минутата. 
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СТАРТОВЕ И РЕ СТАРТОВЕ   

 

43. СТАРТОВА ЦЕРЕМОНИЯ 

Церемония за стартиране може да се организира с цел увеличаване интереса към 

ралито. Интервалът и реда за стартиране в тази церемония се оставя на избора на 

организатора. Часът и мястото на церемонията трябва да бъдат показани в 

допълнителния Р. 

Ако даден екипаж и неговия състезателен автомобил е в невъзможност да 

участва в церемонията, същия има право да стартира в остатъка от ралито, 

съобразно с часовата програма, която му е определена, при условие че СК са 

били информирани за това по време на тяхното първо заседание и ако екипажа 

успешно е преминал през необходимите техн. прегледи. Независимо от това, 

същият екипаж следва да присъства на церемонията в състезателно облекло и в 

часа, който му е посочен.  

 

44. СТАРТ НА РАЛИТО  

 

44.1 СТАРТОВА ЗОНА 
Преди старта организаторите могат да съберат всички състезателни автомобили 

в стартова зона, в която автомобилите да са откарани преди стартовото време, 

указано в ДР. Наказания изцяло от финансов характер, налагани за късно 

пристигане в стартовата зона се уточняват в ДР. Забранено е извършване на 

каквито и да е поправки на автомобили в Стартовата зона. 

 

44.2  МАКСИМУМ ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ СТАРТИРАНЕ 

Екипаж, закъснял повече от 15 мин. за старта на секция, ще загуби правото да 

стартира в тази секция.  

 

45.  РЕД ЗА СТАРТИРАНЕ И ИНТЕРВАЛИ 

 

45.1 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА РЕДА ЗА СТАРТИРАНЕ 

Редът за стартиране остава непроменен докато най-малко 10% от общото 

разстояние на СЕ, описано в окончателния часови график на маршрута е 

пробягано.  

 

45.2 ПРЕПОДРЕЖДАНЕ 

Д може по причини, свързани с безопасността и със знанието на СК да промени 

реда на стариране на пилотите и смени интервалите между автомобилите, 

предвидено от Чл.141 от МСК. 

 

45.3    СТАРТОВ РЕД НА ЕТАП 1 

 Редът за стартиране е както следва: 

- Приоритетни състезатели на ФИА 

- Всички други участници вървят по реда, съставен по преценка на 

организаторите.  

 

 

45.4   РЕД ЗА СТАРТИРАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ЕТАПИ 
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Редът за стартиране на следващите етапи се основава на класирането от 

предходния Етап, без да се държи сметка на ССЕ, ако е имало такъв в края на 

Етапа. По причина на ТВ репортажи на живо промотора може да изиса промяна 

на реда за преминаване на автомобилите в края на етапа. 

 

45.5    ИНТЕРВАЛИ ЗА СТАРТИРАНЕ 

Всички коли стартират с интервал от една минута, освен ако няма друг такъв, 

предвиден в ДР.  

 

46. РЕ СТАРТ СЛЕД ОТТЕГЛЯНЕ / РАЛИ 2 

За тези регламенти следва да се вземат предвид регламентите на съответните 

шампионати (ЕРШ и ЕРКупа). 

 

47. СЕРВИЗ ПРЕДИ РЕ СТАРТ 

За тези регламенти следва да се вземат предвид регламентите на съответните 

шампионати (ЕРШ и ЕРКупа). 
 

 

СЕРВИЗ   

 

48. СЕРВИЗ – ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

48.1 ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗ 

48.1.1  След първата ЧК сервиза на състезателен автомобил може да се извършва 

само в сервизните паркове или отдалечените сервизни зони, изключение правят 

оттеглилите се автомобили , които ще рестартират. 

48.1.2 Членовете на екипажа, които използват само бордови  инструменти и без  

никаква външна физическа помощ, могат да извършват сервизни работи на 

автомобила винаги, освен когато това е изрично забранено. 

 

48.2   ЧЛЕНОВЕ НА ОТБОРА И СЕРВИЗНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

48.2.1 Забранява се присъствието на членове на отбора или на всякакъв вид 

транспорт, принадлежащ на същия /вкл. хеликоптер/ в един периметър от 1 км 

от състезателния автомобил с изключение на: 

- в сервизните паркове и отдалечени сервизни зони; 

- в зоните за зареждане; 

- за по един член от отбора на автомобил в официалните зони за измиване на 

автомобилите;  

- в СЕ /от жълтия знак в началото на ЧК до знак Стоп в края на СЕ/; 

- докато автомобила е в медиа зона 

- когато се изисква от състезателните автомобили, движещи се по маршрута, 

определен в ПК да използват същия път /пътища/ като този/тези/ използвани 

в същия момент от персонала на отбора, при положение, че те не спират 

едновременно на едно и също място.   

48.2.2 Предаването и приемането от/на екипажа на храна, напитки, дрехи и 

информации /карнет с данни, ПК и други/ се разрешава в сервизните паркове, 

отдалечените сервизни зони или когато автомобилите се намират в зона за 

медиите.  
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49.  СЕРВИЗНИ ПАРКОВЕ  

 

49.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Броят и разположението на сервизните паркове се описват в допълнителния Р и 

пътната книга. Относно максималното разстояние между СП виж  

Гл.”Характеристики на ралито”. 

 

49.2     ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА СП 

Часовият график за всеки автомобил в СП е съгласуван с часовия график на 

ралито, при следните препоръки: 

49.2.1 15 мин.  преди първия СЕ , последван от нощен регрупинг 

- не е задължителен за Етап 1, освен ако е последван от състезателна част от 

ралито и нощен ПФ.  

- В ПФ може да се проведе техническа проверка 

49.2.2  30 мин. между две групи от СЕ. 

 - не е задължително в отдалечените сервизни зони, ако има такива.  

Предшествано от 3 мин. техн. зона, която може да бъде включена в 

прегрупирането. 

49.2.3  45 мин. на края на всяка секция преди нощното прегрупиране, с 

изключение след крайната секция на ралито. 

49.2.4  Сервиз от 10 мин. преди края на ралито. Предшества се от 3 мин. техн. 

зона, която може да бъде включена в прегрупиране. 

 

49.3 ОБОЗНАЧАВАНЕ НА СЕРВИЗНИТЕ ПАРКОВЕ 

СП са обозначени в маршрута на ралито с ЧК на влизане и ЧК на излизане. 

 

49.4     СКОРОСТ В СП 

Скоростта на състезателните и сервизните автомобилите в СП не може да 

надвишава 30 км/ч, или да е под тази описана в ДР. Нарушенията подлежат на 

наказание от СК.  

 

49.5    СХЕМИ НА СП 

49.5.1  Организатора трябва да предвиди „зона в Сервизния парк” /определена 

по дължина, широчина и местоположение/ на всеки състезателен отбор. Всички 

автомобили на отбора трябва да бъдат паркирани в тяхната зона. Тези 

автомобили трябва да имат сервизни или спомагателни плаки.  

49.5.2 Автомобили, които не са изцяло паркирани в определената им  зона, 

трябва да се паркират в прилежаща паркинг зона с пешеходен достъп до 

Сервизния парк. На тези автомобили да се дава плака “Auxiliary” 

(спомагателни). 

 

50. ИЗТОЧВАНЕ И/ИЛИ ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАР В СП 
Когато това е необходимо /смяна на резервоар за гориво, на горивна помпа или 

други части от системата за гориво/, източването и/или напълване на резервоара 

с гориво е разрешено в СП при условие че: 

- работата се извършва след като организатора е уведомен; 

- участника е осигурил пожарогасител с човек за употреба; 
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- никаква друга работа не се извършва по автомобила по време на 

гореупоменатите операции; 

- да е осигурен един безопасен периметър от място около автомобила; 

- добавя гориво, само толкова колкото е необходимо за да се стигне до 

следващата зона за зареждане. 

 

 

51. ФЛЕКСИ-СЕРВИЗ – 45’ 

 

51.1 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Флекси-сервиз от 45 мин. разрешава да се извади състез. автомобил от ПФ и да 

се премести в прилежащия СП. 

 

51.2    ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЛЕКСИ-СЕРВИЗ И ЧАСОВИ ГРАФИЦИ 

51.2.1 За извършване на дейности във 45 минутния флекси-сервиз екипажите 

трябва да влязат в ПФ. 

51.2.2. Екипажите ще могат тогава или да влезат в СП или да оставят автомобила 

в ПФ. 

51.2.3 Състезателният автомобил тогава може да бъде откаран от оторизиран  

представител на участника от ПФ в СП и обратното само веднъж при спазване 

на всички изисквания за представяне на КК и на съответните санкции. 

51.2.4 Състез. автомобил може да бъде върнат в ПФ преди изтичането на 

определените 45 мин. без наказание.  

51.2.5 В рамките на флекси-сервиза, продължителността на работите започващи 

в часа на влизане на първия автомобил в ПФ е по преценка на организаторите, 

но трябва да бъде обявена (описана) в часовия график на ралито. 

 

52. ОТДАЛЕЧЕНИ СЕРВИЗНИ ЗОНИ /ОСЗ/ 

 

52.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 ОСЗ могат да бъдат създадени при услови, че: 

 - са определени от ЧК на влизане и излизане; 

 - не надхвърлят 15 мин. престой за всеки един автомобил; 

- дават възможност за смяна на гуми, доставени от сервизен автомобил и друг 

сервиз, съгласно чл. 52.3; 

- включват 3 мин. техн. зони преди влизане в ЧК; 

- включват зона за маркиране на гуми след излизане от ЧК; 

- в него са допуснати само оторизирани служители от отбора, съгласно чл. 52.2 

това са официални лица и представители на медиите, имащити необходимите 

пропуски. 

- за увеличаване на промоционалният ефект, организаторите могат да 

разположат ОСЗ в градове или центрове на населени пунктове.  

 

52.2 БРОЙ НА ПЕРСОНАЛ ОТ ОТБОРИТЕ 

52.2.1 В ОСЗ следните лица могат да работят на своя автомобил/и: 

- за един автомобил, отбора плюс максимум 4 отборни служители. Последните 

остават там, колкото е престоя на автомобила в зоната. 

- за участниците с приоритетни пилоти или за участниците, имащи няколко 

стартиращи автомобила, екипажа плюс максимум 4 отборни служители на 
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автомобил. Тези служители могат да бъдат преразпределяни между 

автомобилите в рамките на зоната.  

52.2.2 Зоните трябва да бъдат разпределяни така че един и същ отборен персонал 

да стига в тези зони и в СП по съществуващи и препоръчани пътища. Подмяната 

на контейнери с напитки за състезателите не се счита като работа по автомобила.  

 

52.3 ДОПУСТИМО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТИ 

52.3.1 В ОСЗ се разрешава следното: 

- употребата на крикове, подпори за шаси, гаечни ключове за смяна на гуми, 

динамометричен ключ, ръчни инструменти и чиста вода.  

- използването на екипировка или части и инструменти транспортирани от 

състезателния автомобил; 

- използването на инструменти, задвижвани от акумулатор, включително 

всякакво необходимо осветление; 

- добавянето на чиста вода в системата на автомобила, за която може да се 

използва устройство за пълнене; 

- обезвъздушаването на спирачки и оборудване за почистване на  автомобила; 

- използване на хартия; 

- използване на препарат за почистване на стъклата; 

52.3.2  Могат да се използват лежанки.    

52.3.3 Разрешава се свързване чрез кабел на автомобила с компютър, 

разположен в отдалечена сервизна зона и управляван от допълнителен човек 

(различен от разрешените 4 човека от отбора). Този допълнителен човек няма 

право да работи по автомобила или да приспособява някакви части по него.   

52.3.4  Изводи за допълнителни светлини се разрешават в ОСЗ. Допълнителните 

светлинни тела, гуми и инструменти необходими за поставянето могат да се 

внесат в ОСЗ от сервизен автомобил. 

52.3.5 Всякакво оборудване или част от автомобил може да бъде оставено в ОСЗ 

и изнесено оттам след отпътуването на автомобила. 

 

52.4 ПРОПУСКИ ЗА АВТОМОБИЛИ В ОСЗ  

За ОСЗ организаторът предоставя по един пропуск на състезателен автомобил за 

транспортиране на персонала и на позволеното оборудване и инструменти за 

отбор.   

 

53. СЕРВИЗ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪПЪТСТВАЩИТЕ 

ШАМПИОНАТИ 

 Валидно само за СРШ. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ СЛЕД 

СЪСТЕЗАНИЕТО  

 

54. РЕЗУЛТАТИ 

 

54.1 ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

Резултатите се изготвят като се събират времената измерени на всички СЕ и 

всички наказания във време, наложени в секциите както и всяко друго 

наказание, изразено във време.  
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54.2     ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

По време на ралито класирането се обявава както следва: 

54.2.1 Неофициално класиране: класиране, разпространено от организаторите 

по време на ралито.  

54.2.2 Частични неофициални класирания: класирания, публикувани в края на 

Етап 

54.2.3 Временно крайно класиране: класиране публикувано от организатора в 

края на ралито.  

54.2.4 Официално крайно класиране: класиране, одобрено от СК. 

54.2.5 В случай, че публикуването на резултатите се забави, новия час на  

публикуване следва да се обяви на официалното информационно табло или 

табла.  

 

54.3     РАВЕНСТВО В РАЛИ 

В случай на равенство за победител се обявява този, който е постигнал най-

добро време на първия СЕ, който не е ССЕ. Ако това не е достатъчно за да се 

разграничат състезателите, времената на втория, третия и четвърти СЕ се взимат 

предвид. 

 

54.4     КОРЕКТНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ОТРАЗЯВАНЕ 

Организатора следва да обезпечи коректно и безпристрасно отразяване на 

състезанието и резултатите от същото да не бъдат деформирани.  

 

54.5 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ С ЦЕЛ РЕКЛАМА 

Забранено е публикуването на резултати от отделен Етап под каквато и да е 

рекламна форма. Независимо от това състезателите могат да съобщат на 

медиите, че са победители в даден Етап, но с уточнението, че това не се отнася 

до цялото ралито. 

 

55. ПРОТЕСТИ И ЖАЛБИ 

55.1 СЪСТАВЯНЕ 

Всеки протест и жалба се извършва съобразно изискванията на МСК-глави ХІІ и 

ХІІІ.  

 

55.2    ТАКСИ ЗА ПРОТЕСТ 

Таксата за протест е 500 Евра.  

 

55.3     ДЕПОЗИТ 

Ако протеста изисква демонтаж и монтаж на една определена част от 

автомобила, всеки допълнителен гаранционен депозит следва да се уточни в ДР 

на ралито, или се предлага от техническия делегат на ФИА/Председател на 

техническите комисари, след което се обявява от спортните комисари.  

 

55.4     РАЗХОДИ 

55.4.1 Разходите причинени от работата и от транспорта на автомобила са за 

сметка на протестиращия, ако протеста не е основателен или за сметка на 

участника обект на протеста, ако същия е основателен. 

55.4.2 Ако протеста не е основателен и ако разходите, причинени от протеста 

/техн.проверки, транспорт и т.н./ надхвърлят сумата на гаранционния депозит, 
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разликата е за сметка на протестиращия. В противен случай, ако са по-малки 

разликата му се възстановява 

.  

55.5     ЖАЛБИ 

Спец.  регламент съдържа информации относно такси за национална жалба. 

Размерът на таксата за межд. жалба се публикува ежегодно от ФИА.  

 

 

56. НАГРАЖДАВАНЕ  

 

56.1 ЦЕРЕМОНИЯ НА ПОДИУМ 

 Спортната част на ралито завършва с ЧК на влизане в зоната за изчакване на 

финала.  

 

56.2  ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Награди се връчват на всички участници на рампата с изключение на първия, 

втория и третия в общото генерално класиране, за които се използва подиум от 

олимпийски тип. Ако организатора пожелае може да се организира официален 

прием /със спонсорите/ същата вечер. Ако се очаква и присъствие на екипажите, 

това трябва да бъде упоменато в ДР. 

 

57. ГОДИШНА ЦЕРЕМОНИЯ НА НАГРАЖДАВАНЕ НА ФИА 

 

57.1 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИСЪСТВИЕ 

Победителите пилот и навигатор в Ш-т на ФИА трябва да присъстват на 

годишната церемония на награждаване на ФИА, ако са поканени. 

 

57.2    ОТСЪСТВИЕ 
Освен в случаите на изключителни обстоятелства, тяхното отсъствие води до 

налагане на глоба от ФИА.  

 

ГОРИВО - ЗАРЕЖДАНЕ 

 

58. ЗАРЕЖДАНЕ И ПРОЦЕДУРИ 

 

58.1 РАЗПОЛОЖЕНИЕ 

58.1.1 Освен ако не става дума за смяна на резервоар,  екипажите могат да 

зареждат само в зоните за зареждане  /ЗЗ/ или на колонки на бензиностанции по 

маршрута на ралито, определени от организатора и обозначени в ПК и 

допълнителния Р.  

ЗЗ могат да се разположат на: 

- изхода от СП; 

- изхода на ОСЗ; 

- отдалечени места по маршрута; 

58.1.2  Всяка ЗЗ по маршрута на ралито ще бъде обозначена в ПК и в часовия 

график на ралито.  

58.1.3  Изходът и входът в ЗЗ се маркират със синя туба или знак за бензинова 

колонка, с изключение на търговските бензиностанции.  
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58.1.4 Организатора трябва да подсигури противопожарни и др. мерки за 

сигурност на всяка зона за зареждане, с изключение на търговските 

бензиностанции. 

58.1.5  Ако няма бензиностанции по маршрута на ралито, организатора може да 

организира предоставяне на гориво, съобразно Приложение J чрез 

централизирана система. Такива места за зареждане следва да отговарят на 

условия за безопасност.  

58.1.6 Състезателният автомобил може да бъде избутан извън зоната за 

зареждане от екипажа, служебни лица и/или от двама члена на отбора без да се 

налага наказание. 

 

58.2 ПРОЦЕДУРА ПО ЗАРЕЖДАНЕТО 

58.2.1 Във вътрешността на зона за зареждане са разрешени само действия 

пряко свързани със зареждането на състезателния автомобил.  

58.2.2 Във всички зони за зареждане е въведено ограничение на скоростта от 5 

км/ч.  

58.2.3 Препоръчително е механиците да носят дрехи, устойчиви на огън.   

58.2.4 Отговорността за зареждане се носи единствено от участника.   

58.2.5 Двигателите трябва да бъдат спряни по време на всяка операция по 

зареждане. 

58.2.6 Препоръчва се екипажа да стой навън от автомобила по време на 

зареждане. В случай, че той остава в автомобила, безопасните колани не бива да 

бъдат поставяни.  

58.2.7 Само с цел да помагат процедурата по зареждане на техния автомобил, 

двама члена на отбора за всеки екипаж могат да имат достъп до тази зона.  

  

59. ИЗПОЛЗВАНО ГОРИВО 

 Валидно само за СРШ. 

 

 

ГУМИ И КОЛЕЛА 

 

60. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

60.1 СЪОБРАЗЕНОСТ 

 Всички гуми трябва да бъдат съобразени с настоящия член както и с 

Приложение IV.  

 

60.2    ЕДНОТИПНИ ГУМИ 

Всички автомобили трябва да бъдат с еднотипни гуми. Само маркирани гуми 

може да се използват на СЕ. 

 

60.3     КОНТРОЛ 

Във всеки момент по време на състезанието, могат да се извършат проверки за 

установяване съобразеността на гумите. Всяка гума, която не отговаря на 

изискванията се маркира със специален печат и не може да се използва.  
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60.4     ЗОНИ ЗА МАРКИРАНЕ/КОНТРОЛ НА ГУМИТЕ 

Зона за маркиране на колела/гуми може да бъде организирана на излизане от 

зоните на оторизирани СП и ОСЗ. Само с цел съдействие на процедурата за 

маркиране на гумите, член от екипажа може да има достъп до тази зона. 

В случай на маркиране с бар код той трябва да е видим от външната страна 

гумата.Екипажът трябва да спре своя автомобил и да изчаква указанията на техн. 

комисари или маршали. В отсъствието на техн.комисар и съдия, отбора може да 

напусне зоната без да спира. Зона за проверка на маркирането на гумите може да 

бъде създадена на влизане в СП или ОЗС.  

 

 

60.5    УСТРОЙСТВА, РАЗРЕШАВАЩИ НА ГУМИТЕ ДА ЗАПАЗЯТ    

            КАЧЕСТВАТА СИ 

Използването на всякакво устройство, разрешаващо на гумите да запазят 

качеството си с вътрешно налягане равно или по-малко от атмосферното такова 

се забранява. Вътрешността на гумата /разстоянието между джантата и 

вътрешната част на гумата/ може да бъде напълнена само с въздух. 

 

60.6    ЗАКЪСНЕЛИ СТАРТОВЕ 

Регулиране на налягането на гумите е разрешено: 

- Когато старта на СЕ е закъснял с повече от 10 мин. за които и да е състезател. 

- При прегрупиране следвано от СЕ, когато то отнема повече от 10 мин. на 

състезател.  

 

60.7     РЪЧНО НАРЯЗВАНЕ 

Преднамерената промяна на шарките на гумата или на броя на шиповете на 

гумите на или в автомобила, се разрешава само в СП.  

 

60.8    ГУМИ С ШИПОВЕ 

Ако гуми с шипове са разрешени в дадено рали, регламента и начина на контрол 

на шиповете трябва да фигурира в ДР. 

Никакво ограничение не се предвижда за гумите с шипове, що се отнася до 

самите гуми, броя на гумите и каучука който съдържат.  

Едновременно с това, шиповете трябва да отговарят на правилата важащи във 

всяка прекосявана страна. Организаторите са длъжни да уточнят тези правила в 

ДР на ралито.  

 

60.9     РЕЗЕРВНИ КОЛЕЛА 

Автомобилите могат да бъдат имат максимум по две резервни колела.  

Всяко допълнително колело, поставено на автомобила или в автомобила по 

време на сервиз, следва да стигне следващия СП или следващата сервизна зона, 

където е разрешена смяната на гуми. Не е разрешено комплект колело да се 

пренася или да се маха от автомобила на друго място освен в СП или ОСЗ, 

където смяната на гуми се разрешава.  

 

60.10   НАЛИЧНОСТ НА ГУМИ 

Всички гуми използвани в регионалните рали ш-ти трябва да бъдат 

леснодостъпни в търговската мрежа. 
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60.11 МОНТИРАНЕ НА ГУМИ 

Максималното налягане при монтиране на гумите на джантите е 8 бара при 

20°С; това налягане трябва да позволи на гумата да прилепне плътно към 

стените джантата. 

 

60.12 ДОСТАВКА НА ГУМИ НА СТОПА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ЕТАПИ 

Разрешева се присъствието на СТОП на СЕ на определения от ФИА 

доставчик/доставчици на гуми. На това място могат да се правят визуални и 

температурни проверки и да се събират данните от тези проверки от фирмите на 

производителите. 

 

61. ДОСТАВЧИК НА ГУМИ 

 Валидно само за СРШ. 

 

62. БРОЙ ГУМИ 

 Валидно само за СРШ. 

 

 

 МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ 

 

63.  МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ 

 

63.1 ПОДМЯНА НА ДВИГАТЕЛ 

63.1.1 В случай на повреда на двигателя между техн. преглед и първата ЧК, 

разрешава се подмяна на двигател. Обаче това води до налагане на наказание от 

5 мин. приложимо от Д на ралито. 

 63.1.2 Във всички случай с изключения на гореописания се използва един и 

същи двигател от техн. прегледи до финала на ралито.   

 

63.2 ТУРБОКОМПРЕСОРИ 

63.2.1 Турбокомпресора и компресора са наречени по-долу “компресор”.  

63.2.2 Сегашният Р по отношение на въздушния рестриктор и маркирането 

продължава да бъде в сила /чл. 254-6.1 и 255-5.1.8.3 на Приложение J/ 

63.2.3 Инсталираният в автомобила компресор и един резервен компресор се 

контролират и пломбират по време на техн.  преглед преди състезанието. 

63.2.4 Компресорите се маркират с номера на автомобила за да се използват 

само от същия.  

63.2.5 Всички използвани компресори трябва да останат пломбирани от 

предварителния техн.преглед до края на ралито, за да могат ТК да проверят 

тяхната съобразеност. 

63.2.6 Горните правила са задължителни също така за всички автомобили, чиито 

компресори нямат рестриктор. В този случай компресорите трябва да са 

маркирани само за да могат да бъдат преброени.  

 

63.3 ТРАНСМИСИИ 

63.3.1 За всеки автомобил на приоритетен пилот от ФИА само една резервна 

скоростна кутия и един комплект от диференциали /преден и/или централен 

и/или заден/ може да се използва във всяко рали.  

63.3.2 Тези резервни части, както и частите инсталирани на автомобила се 

маркират/пломбират/ по време на предварителните техн. прегледи. Прилагането 
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на това правило към другите участващи автомобили се оставя на решението на 

организаторите, съгласувано с ФИА.  

63.3.3 Пломбирането/маркирането дава възможност на участника да смени 

съединител и свързани с него аксесоари.  

63.3.4 Всички части се идентифицират със състезателния номер на автомобила 

/автомобил №1 – скоросктна кутия №1, резерва скоростна кутия №1R/ 

63.3.5 Пломбирането и маркирането се извършват по образци, публикувани от 

ФИА за различните модели автомобили.  

63.3.6 Скоростните кутии и диференциалите могат да се сменят във всеки 

сервизен парк, при условие, че техн. комисари са били предварително уведомени 

за намерението да се прави това.  

63.3.7 При условие, че пломбите и занаците от маркирането на  скоростна/и 

кутия/ии и диференциал/и останат такива каквито са били, частите могат да 

бъдат използвани от същия автомобил.  

63.3.8 Пломбирането и маркирането трябва да останат непроменени от 

предварителния техн.преглед до края на ралито. Техн. комисари могат да 

контролират маркирането/ пломбирането във всеки момент, а в края на ралито те 

могат да ги демонтират за проверка.  

 

64.  MECHANICAL COMPONENTS – MANUFACTURERS AND WRC TEAMS 

Валидно само за СРШ. 

 

 

65. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

 

65.1 ОН - БОРД КАМЕРА 

  65.1.1 Ако се изисква от Организатора или Промотора на шампионата (при 

наличие на такъв), участника трябва да постави в автомобила он - борд камера 

или друго записващо устройство. Камерата се поставя от Организатора или 

Промотора на шампионата и се удобрява от ТК. 

 65.1.2 Участника от всеки автомобил, в който има монтирана он - борд камера 

трябва да е сключил предварително споразумение за това с Организатора или 

Промотора на шампионата (ако има такъв). Разрешените камери ще се 

разпознават по залепващи се стикери и трябва да бъдат монтирани в 

автомобилите по време на техническата проверка. 

 65.1.3 Състезател желаещ да използва камера трябва да изпрати следната 

информация до Организатора и Промотора на шампионата (ако има такъв) най-

малко една седмица преди започване на опознавателните тренировки: име на 

състезателя, номер на автомобила, адрес на участника и използваното записващо 

устройство. 

 

65.2 СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ 

 В състезанията от Регионалния шампионат на ФИА във всички автомобили 

задължително се монтира система за проследяване. Монтажа на системата се 

проверява на техническата проверка. Инструкции относно раздаването, 

връщането и монтажа на системата се издава от всеки организатор. Всяко 

вмешателство в системата по време на ралито ще се докладва на СК. 
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65.3 НИВО НА ШУМ В СПЕЦИАЛНИТЕ ЕТАПИ 

 Само в СЕ се препоръчва от съображения за сигурност да има байпас на 

заглушителя на гърнето, при положение че изпускането на изгорели газове е 

съобразено с Приложение J и по отношение на автомобилите, имащи 

катализатор, че същите газове минават през този катализатор. Във всеки момент 

на пътните секции нивото на шума трябва да бъде съобразено с Приложение J.  

 

 

 ТЕСТОВЕ 

66. ТЕСТОВЕ 

 Валидно само за СРШ 
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СПОРТЕН РЕГЛАМЕНТ НА РАЛИ ШАМПИОНАТИТЕ НА ФИА /СРРШ/  

ЗА 2013 

 

V1 - ЕВРОПЕЙСКИ РАЛИ ШАМПИОНАТ И ЕВРОПЕЙСКА РАЛИ КУПА НА 

ФИА 2013 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ШАМПИОНАТА 

ФИА организира регионалните рали ш-ти /Ш/, които са нейна собственост.  

Регламентите са приложими за един или няколко от следните шампионати: 

- Европейски рали Ш за пилоти и навигатори 

- Европейски рали Ш за отбори 

- Европейски рали Ш 2WD за пилоти и навигатори 

- Европейски рали Ш 2WD за отбори 

- Европейски рали Ш производствена купа за пилоти и навигатори 

- Европейски рали Ш производствена купа за отбори 

- Европейски рали купа за пилоти и навигатори 

 

ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ 

  

4.3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

- Европейският рали шампионат на ФИА за две задвижващи колела е 

предназначена за класове автомобили от 5 до 10.  

- Европейската рали производствена купа е предназначена за класове 

автомобили 3 и R4. 

 

 

ШАМПИОНАТИ И ТОЧКИ 

 

5.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ШАМПИОНАТИТЕ 

 

5.3 БРОЙ РЕЗУЛТАТИ ВАЛИДНИ ЗА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ В 

ШАМПИОНАТА 

 Състезанията в шампионата са разделени на две групи (първите 7 състезания от 

годината и последните 6). Резултатите, които се вземат предвид ще са 4 най-

добри от първата група състезания и 4 най-добри от втората група състезания. 

Или общо 8 резултата. 

 

5.4 БРОЙ НА РАЛИТАТА В ЕРШ 

 Броят на състезанията в ЕРШ на ФИА е максимум 13. 

 

5.5 ЕВРОПЕЙСКА РАЛИ КУПА 

 

 5.5.1 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 Общите условия за Европейската рали купа са тези съсдържащи се в регламента 

на ЕРШ, с изключение на следните членове. 
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5.5.2  БРОЙ СЪСТЕЗАНИЯ 

Във всяка държава не може да има повече от 5 международни ралита, валидни за 

Европейската рали купа, определени от съответната Нац.спортна власт. 

5.5.3 РАЛИ КОЕФИЦИЕНТИ 

Ралитата от Европейската купа се различават по техните коефициенти 20, 10, 5 и 

2.  

Коефициент 20 получават само ралитата, които през 2012 г. са били влидни за 

ЕРШ 2012, но през 2013 не са. Броят на ралитата с коефициент 10 не може да 

бъде повече от 8, като всички те трябва да се провеждат в различни държави. 

Коефициента на ралитата от календара може да се покачва или намалява. С 

изключени при изключителни обстоятелста покачването може да става само с 

един коефициент. 

Всеки организатор желаещ да повиши коефициента на ралито си трябва да 

изпрати до ФИА заявление, през неговата Нац.спортна власт, не по-късно от 4 

месеца преди началото на ралито. На ралита с коефициент 20, 10, 5 и 2 и 

кандидат ралитата се изпраща най-малкото един наблюдател. Кандидат ралитата 

трябва да спазват най-малко условията валидни за коефициент 2. 

5.5.4 БРОЙ РЕЗУЛТАТИ 

Класирането в купите се определя като се вземат предвид следния брой 

резултати: 

- Във всяка държава само 3 състезания, в които е взел участие пилота и е събра 

най-голям сбор точки ще се вземат под внимание при крайното класиране за 

купата 

- Всички резултати от състезанията с коеф. 20 ще се взимат под внимание 

- Максимум 4 от най-добрите резултати от състезанията с коеф. 10 ще се 

вземат предвид 

- Пилотът събрал най-голям брой точки в максимум 12 състезания накрая на 

всяка година ще се обявява за победител в Европейската рали купа. 

 

5.6 ЕВРОПЕФСКИ РАЛИ ШАМПИОНАТ НА ФИА ЗА ОТБОРИ 
5.6.1 За да може да се присъждат точки за шампионата за отбори, отборът трябва 

да е регистриран във ФИА. 

5.6.2 РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ 

За събиране на точки в шампионата за отбори, отборът трябва да се регистрира 

във ФИА преди крайната дата за подаване на заявки за участие в първото 

състезние от шампионата. Регистарцията за всеки шампионат е определена на  

50 000 € за Европейски рали Ш за отбори и на 10 000 € за Европейски рали Ш 

2WD за отбори и Европейски рали Ш производствена купа за отбори 

Като допълнение на горното всеки отбор ще се счита за напълно регистриран 

след подписването на съответното споразумение с промотора на Европейския 

рали Ш. 

5.6.3 ПРИСЪЖДАНЕ НА ТОЧКИ 

Регистрираният отбор може да участва в състезанията от шампионата, в които 

събира точки за отбора, с колкото желае на брой автомобили. Само такива 

пилоти/автомобили могат да събират точки (както е по Чл. 5.1.) за класирането в 

шампионата за отбори в края на сериите. Отборите трябва да заявят техните 

пилоти/автомобили преди крайният срок за подаване на заявките за определено 

рали. Само автомобилите получили двата най-добри резултата събират точки за 

отбора. 



 

42 

 

 

 

 

 

5.6.4 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ТОЧКИ ЗА 

ОТБОР 

Само пилоти от регистрираните отбори могат да събират точки за генералното 

класиране, като се вземат предвид техните относителни позиции в класирането, 

без да се взема предвид класирането на автомобилите на нерегистрираните 

отбори.  

5.6.5 Спечелените точки само в състезанията провели се след регистрирането на 

отбора ще се вземат предвид. 

5.6.6 Ако има по-малко от 5 отбора в отборния шампионат/купа, ФИА си запазва 

правото да го отмени. 

 

11. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПИЛОТИ 

 

 11.1 ПРИОРИТЕТНИ ПИЛОТИ НА ФИА 

 Критериите за тези пилоти са дадени в Чл.11.1 от Общият регламент 

  

11.3 ПРИОРИТЕТНИ ПИЛОТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ РАЛИ ШАМПИОНАТ 

Списъка на приоритетните пилоти за ЕРШ се публикува за всяко отделно 

състезание след крайният срок за подаване на заявките. Този списък се 

предоставя от Промотора за одобрение от ФИА. 

 

  

13. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

13.1 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

13.1.1 Продължителност на рали и програма /препоръчана и максимална 

продължителност/ 

Продължителността на ралито е: 

 72 часа от началото на техн. преглед /вкл. маркиране и пломбиране/ до 

обявяването на крайното класиране. Ако има Шейкдаун може да се добавят 6 

часа. В случай, че има ССЕ или квалификация може да се удължи с още 4 часа. 

 За Купата продължителността на ралито е 72 часа, за коеф. 20, 10 и 5, считано от 

началото на техн. преглед /вкл. маркиране и пломбиране/ до обявяването на 

крайното класиране  и 2 дни за състезанията с коеф. 2 

 

13.2      РАЗСТОЯНИЯ 

Общия километраж на СЕ да бъде минимум 230 км.  

 

13.3     ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЛИТАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА 

 

За ралитата от коеф. 20 и 10 общото минимално разстояние на СЕ да е 190 км.  

За ралитата от коеф. 5 общото минимално разстояние на СЕ да е 170 км.  

За ралитата от коеф. 2 общото минимално разстояние на СЕ да е 150 км.  
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СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ И ГРАФИЦИ 

 

14. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

14.1  ДОКУМЕНТИ 

Печатна версия на ДР не е задължителна.  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИТЕ 

 

18. СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА И ТЕКЛАМА 

 

18.5 ПОКРИВЕН ПАНЕЛ 

 18.5.3 Покривният панел е задължителен за състезанията от ЕРШ на ФИА. 

 

 ОПОЗНАВАНЕ 

 

25. ОПОЗНАВАНЕ 

 25.4.5 ШЕЙКДАУН ИЛИ ЕТАП ЗА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА 

За макадамовите ралита от ЕРШ на ФИА е задължително Шейкдауна/Етап за 

свободна тренировка да се включи в графика за Опознаването за приоритетните 

по Чл.30.1.1. пилоти. 

 

ШЕЙКДАУН / ЕТАП ЗА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА / КВАЛИФИКАЦИЯ 
  

30. ЕТАП ЗА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА / КВАЛИФИКАЦИЯ - САМО ЗА 

МАКАДАМОВИ РАЛИТА ОТ ЕРШ 

 

30.1 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

30.1.1 При макадамовите ралита от ЕРШ на ФИА се организира Свободна 

тренировка / Квалификационен етап за приоритетните пилоти на ФИА за ЕРШ, 

която се прави с цел определяне на стартовият ред, най-малкото поне до първият 

регрупинг следван от 45 мин. сервиз, при условията на Чл.45.1. Този етап, след 

приключване на Квалификациите, може да стане Шейкдаун за останалите 

състезатели.  

30.1.2 Участието в Квалификациите е задължително. 

30.1.3 Свободна тренировка / Квалификационен етап трябва да: 

- бъде каран по начина по който се карат етапите по време на ралито, като в него 

се включат всички необходими мерки за безопасност. 

- бъде включен в програмата на ралито, но не и в резултатите 

- с дължина между 3 и 5 км. 

30.1.4 Състезател, чийто автомобил се повреди по време на Свободна 

тренировка / Квалификационен етап е длъжен да се представи на 

Церемониалния старт. 

 

30.2 ПРОВЕЖДАНЕ НА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА 

30.2.1 Етапът Свободна тренировка се организира с рекламна цел и осигуряване 

на подходящи условия за медиите, както и за състезателите, които да проверят 

автомобилите си. 
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30.2.2 Приоритетните пилоти могат да преминат най-много два пъти по етапа за 

свободна тренировка и то в графика направен за целта от Организатора. 

Препоръчително е Свободната тренировка да се проведе между 8:00 ч. и 10:00 ч. 

в деня след предварителната техническа проверка.  

 

30.3 ПОВРЕДА ПО ВРЕМЕ НА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА 

Състезател, чиито автомобил не е в състояние да завърши Етапа на Свободната 

тренировка трябва да изчака Организатора да премести автомобила му до края 

на Етапа след приключване на Свободната тренировка. 

 

30.4 ОТКАЗ ОТ ПРАВА 

Всеки който не е участник в ралито, но се намира в състезателният автомобил по 

време на Свободна тренировка трябва да подпише документ за отказ от права, 

подготвен от Организатора.  

 

30.5 ПРОТИЧАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИЯ ЕТАП 

30.5.1 След двете разрешени за тренировка преминавания, приоритетните 

пилоти трябва да стартират на Квалификационния етап, по реда на актуалното за 

момента класиране в ЕРШ за пилоти, като интервала на стартиране между 

автомобилите е 2 мин.  

30.5.2 Заявените пилот и навигатор задължително участват в Квалификациите. 

30.5.3 Спортните комисари са тези, които решават как да бъдат подредени 

пилотите, които не са се класирали  в предния ЕРШ за пилоти. 

30.5.4 Сратовия списък се публикува в указаното в ДР на състезанието време. 

Ще се прилага описаната стартова процедура за СЕ. След приключване на 

Квалификациите на приоритетните пилоти не се разрешева да се върната на 

Шейкдауна. 

 

30.6 ПОВРЕДА ПО ВРЕМЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЕТАП 

30.6.1 Автомобил повредил се по време на Квалификационния етап или по време 

на следващата пътна секция ще бъде откаран от Организатора в Парк 

ферме/ПФ/, веднага след приключване на Квалификациите. 

30.6.2 Всеки пилот незавършил Квалификационния етап ще има право последен 

да избере мястот си в списъка. Ако повече от един пилот не са завършили етапа, 

то мястот им в списъка ще се избере по реда от Стартовия списък за 

Квалифкационния етап. 

 

30.7 ПАРК ФЕРМЕ/ПФ/ СЛЕД КВАЛИФИКАЦИОННЕ ЕТАП 

Всакакъв сервиз по автомобил след старт на Квалификационнен етап е забранен. 

Всички автомобили желаещи да участват в Квалификационния етап следва 

незабавно и директно да бъдат откарани в определения от Организатора ПФ и да 

останат там докато Спортните комисари не ги освободят. 

 

30.8 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАРТОВИЯТ РЕД 

Състезателите ще избират старовият си ред в ралито съгласно резултатите от 

Квалификационния етап. 

30.8.1 Най-бързият пилот има право пръв да избере сартовата си позиция, 

вторият втори и т.н. 
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30.8.2 Мястото, часът и денят на процедурата трябва да са упоменати в ДР на 

състезанието. 

 

30.8.3 Всеки пилот неявил се на време за избора на позиция ще избира такава 

последен. 

 

30.9 КЪСНА ИЛИ РАННА ПРОВЕРКА 

Всяка по-късна или по-ранна проверка на ЧК, преди старта на Квалификационни 

етап ще се счита за неправилна и ще се прилага Чл. 30.6.2. 

 

30.10 ФАЛ СТАРТ 

Всеки Фал старт по време на Квалификационен етап, особено направен преди 

подадения сигнала, ще се счита за неправилено участие в етапа и ще се прилага 

Чл. 30.6.2. 

 

30.11 СЕРВИЗ 

От началото на графика за Свободна тренировка до индивидуалното стартово 

време на Квалификационния етап сервиз на автомобила може да се извършва 

единствено в основния СП или в определен от Организатора за целта друг СП. 
 

30.12 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

За допустимите автомобили, двигателите, цялостната трансмисия и механичните 

части, упоменати в Регламенра за регионалните рали шампионати, трябва да 

бъдат пломбирани. 

 

30.13 ГРАФИК ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИЯ ЕТАП 

 Препоръчително е стартовият час на Квалификационния етап да бъде в 10:30 ч. 
 

 

СТАРТ И РЕСТАРТ 

 

45. СТАРТОВ РЕД И ИНТЕРВАЛИ В ЕРШ НА ФИА 

 

45.3.1 СТАРТОВ РЕД НА ЕТАП 1 

 45.3.1 При асфалтовите ралита стартовият ред за Етап 1 е следният: 

 - 1- во Приоритетни пилоти на ФИА 

- 2 - ро Приоритетни пилоти за ЕРШ, подредени по реда от временното 

класиране на ФИА за ЕРШ за пилоти, за текущата година. 

- 3 - то Всички останали състезатели следват реда посочен от Организатора 

45.3.2 За първото за годината състезание стартовият ред за Етап 1 ще бъде 

следният: 

 - 1- во Приоритетни пилоти на ФИА 

- 2 - ро Приоритетни пилоти за ЕРШ 

- 3 - то Всички останали състезатели следват реда посочен от Организатора 

 45.3.3 При макадамовите ралита през годината стартовият ред за Етап 1 ще бъде 

следният: 

- 1- во ФИА и ЕРШ Приоритетни пилоти, съгласно позициите от класирането в 

Квалификационния етап. 

- 2 - ро Всички останали състезатели следват реда посочен от Организатора 
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45.4 СТАРТОВ РЕД ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ЕТАПИ 

45.4.1 Стартовия ред за следващите етапи е на база крайното класиране след 

последния за предния Етап/Ден/ СЕ, без да включват резултатите от ССЕ, ако 

такъв се е провел в края на Етапа/Деня/. 

45.4.2 ФИА и ЕРШ Приоритетни пилоти 
ФИА и ЕРШ Приоритетните пилоти стартират в обединена група в обратен ред 

на тяхното класиране по Чл. 45.4.1 (минимум първите 10 автомобили на 

интервал от 2 мин.) 

45.4.3 Всички останали пилоти 

Всички останали състезатели трябва да стартират като обединената група, по 

реда на тяхното класиране, след групата от ФИА и ЕРШ Приоритетните пилоти 

(интервал на стартиране 1 мин.). 

45.4.4 С цел медийно покритие Промотора на шампионата може да поиска 

промяна на регламентираното от Чл.45.4. 

 

45.5 СТАРТОВИ ИНТЕРВАЛ 

Всички ФИА и ЕРШ Приоритетните пилоти, но минимум първите 10 

автомобила, ще стартират на интервал 2 мин. Всички останали автомобили ще 

стартират на инревал от 1 мин., освен ако не е предвидено друго в ДР на 

състезанието.  

 

 

46. РЕСТАРТ СЛЕД ОТТЕГЛЯНЕ / РАЛИ 2 

 

46.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Екипаж не завършил Етап от ралито може да ре стартира на старта на следващия 

Етап само ако е предупредил за това си намерение Д на ралито най-късно един 

час преди публикуване на стартовия списък за следващия Етап. Състезателят 

трябва да уведоми организатора за причините довели до оттеглянето му (напр. 

Злополука, технически проблем и т.н.) и  за намерението автомобила му да 

премине през нова техническа проверка. 

Това правило е приложимо за всеки автомобил отпаднал поради превишаване на 

лимитираното време или поради неявяване на ЧК, но няма да се прилага за 

случаите когато автомобила е изключен поради нарушаване на изисквания, 

нарушаване на правилата за движение или изключен по решение на спортните 

комисари. Рестартиралите състезатели не получават класиране в крайното 

класиране и не получават точки за Шампионата, с изключение на бонус точки. 

 

46.2  ПОПРАВКА НА АВТОМОБИЛ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

46.2.1 Сервиз - местонахождение и позволено време 

Всеки автомобил, който не е завършил Етапа съгласно горе описаното може да 

бъде поправен за сметка на състезателя. Обаче този автомобил трябва да се 

представи в нощтното прегрупиране предшестващо следващият Етап, не по-

късно от 1 час преди предвиденото по график време за старт на първия 

автомобил. 

46.2.2 Техническа проверка на поправен автомобил  

Автомобила трябва да е запазил оригиналната форма на шасито и двигателя, 

каквито са били на предварителната техническа проверка. Състезателят трябва 
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да присъства на тази нова техническа проверка на часа даден му от 

организатора. 

46.2.3 Автомобили с поправки за старт на Етап 1 / Секция 2 

За автомобилите не завършили ССЕ / пътна секция (Секция 1 от Етап 1), ако е 

приложимо, поправки могат да се правят съгласно горе описаната процедура 

като състезателя може да стартира в секция 2 от Етап 1. За такъв състезател се 

счита, че е завършил ССЕ / пътната секция и не се е оттеглил от ралито. Времето 

за тези състезатели, не завършили ССЕ и /или  пътната секция трябва да се даде 

в ДР. 
 

 

 

ГОРИВО И ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО 

 

59. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИВО 

59.1    ЕДНАКВО ГОРИВО  

За испански ралита, валидни за ЕРШ и за Регоналната Купа се използва еднакво 

гориво, съобразно със спесификациите от чл. 252.9 на Приложение J. Горивото 

се доставя от организаторите и трябва да се използва от всички участници.  

 

 МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ 

 

65. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ 

 

65.2 СИСТЕМИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ /GPS/ 

 За състезанията от Европейската Рали Купа на ФИА използването на GPS 

система за проследяване не е задължителна, но е строго препоръчителна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Други стандартни ралли знаци 

(диаметър на знаците: около 70 см) 

 

В таблицата 2 колона - Бял или син символ на син или бял фон 

В таблицата 3 колона - знак само с 3 пресечени под наклон линиии 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 1.Допълнителен Правилник (ДП) 

В рамките на 4 седмици след получаването на проекта за ДП ФИА информира 

организатора за евентуални промени и ще издаде виза, разрещеваща 

публикацията на ДП. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

1.1 да се смени годината на 2012-02-06 

 

3. Програма 

- публикуване на ДП 

- закриване на заявките с намалена от организатора такса (ако има такава) 

- закриване на заявките 

- дата на публикуване на заявените 

- издаване на пътна книга, карти и рали гайд 

- закриване на заявки за допълнителни услуги в сервизния парк 

- закриване на заявките за регистриране за Шейкдаун (ако се изисква) 

- Щаб откриване/закриване 

- официално информационно табло - местонахождение 

- раздаване на материали и документи 

- административна проверка 

- раздаване на системите за проследяване за опознаването 

- старт на опознаването 

- откриване на медиа центъра и акредитация на медиите 

- раздаване на системите за проследяване по време на ралито 

- техническа проверка - пломбиране и маркиране на елементи 

- брифинг с пилотите (ако се изисква) 

- брифинг с пилотите на хеликоптери (ако се изисква) 

- Шейкдаун и график 

- предварителна прес конференция 

- първо заседание на спортните комисари 

- публикуване на стартовия списък за церемониалния старт и за Етап 1 
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- церемониален старт 

- старт на ралито, място и час 

- финал на 1 Етап, място и час 

- публикуване на стартовия списък за следващия Етап 

- старт на следващия етап 

- церемония по награждаването 

- финална прес конференция 

- финална техническа проверка 

- час на публикуване на предварителото крайно класиране 

- час на публикуване на официалното крайно класиране 

 

10.1 Административна проверка 

 Без медицинска карта 

 

11.2 Приложение Ж 252.7.7 

11.3 Приложение Ж 253.11 

 

3. РАЛИ ГАЙД (РГ) 

Печатен Рали гайд се прави само по желание на организатора. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РГ 

След техническа проверка и проверка на нивото на шума е добавено 

Инсталиране на предпазител на кутията (предпазна кутия ???) 

 

4. ЧАСОВИ ГРАФИК (ИТИНЕРЕР) 

- клетките, показващи посещение в СП и ОСЗ трябва да са удебелени черни и 

отвътре отпечатани с светло син цвят. 

- клетките, показващи прегрупирането или др. ЧК дейности трябва да са 

удебелени черни и отвътре безцветни. 

- клетките, показващи зоните за зареждане трябва да са удебелени черни и 

отвътре отпечатани с жълт цвят. 

- клетките, показващи край на Етап и на Рали, тотала, трябва да са удебелени 

черни и отвътре отпечатани със сив цвят. 

- всички посещения на СП се отбелязват с A, B, C, и т.н. 

- ЧК 0 е винаги старт на състезателен елемент от ралито. Отделно се слага 

Церемониалния старт, който не се смята за ЧК 0. 

- номера на секцията е отдясно в полето 

 

5. ПЪТНА КНИГА 

3. Страница с инструкции 

Когато се повтарят точно (секция 1 е еднаква със секция 2) организатора за 

икономия трябва да отпечата един комплект с инструкции. В този случай отгоре 

на всяка страница трябва да има различна ЧК, етап и номер на секция. Ако обаче 

има разлика между две преминавания тогава не може да се отпечата един 

комплект с инструкции. 

4. Финални страници на пътната книга 

Отпада параграфа В случай на промяна в ПК .................... 

ДОБАВЕНА 5. ПРОМЕНИ 

В случай на промяна в пътната книга (напр. издаден бюлетин с тази 

промяна) се отпечатват с техните номера не само клетката с променената 
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индикация, но и последната и първата клетка преди и след променената. 

Променените страници трябва да се отпечатат на А5 и да се добавят към 

ПК. 

6. Други полезни информации 

ДОБАВЕНО * Трябва да се упоменат местата за хеликоптер 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

5.1. Общи указания 

ДОБАВЕНО Присъствието на Делегат по сигурността и на Медицински делегат 

от ФИА е задължително само за състезанията от ВРЦ 

Присъствието на Делегат по сигурността и/или на Медицински делегат от ФИА 

може да бъде наложено за всеки друг шампионат в случаите когато тяхното 

присъствие и компетентност е упомената в Допълнителния регламент на 

състезанието. 

5.3.2 Има грешка, става дума не за пилоти а за шофьори на мед. Автомобили 

5.4.2 Контрол на зрителите 

Маршалите трябва да носят съответните идентификационни жилетки съгласно 

регламента с надпис „СИГУРНОСТ” . 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Следните правила се отнасят за организатора и нямат никакво отношение към 

състезателите. Организаторите трябва да спазват всички предписания на 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.  

ДЕЛЕГАТИ НА ФИА 

3.2.1Технически делегат 

Разходите на техническия делегат на ФИА (пътни и настаняване) се заплащат от 

организатора на състезанието от шампионата. 

3.2.2Наблюдател ФИА 

ДОБАВЕНО При изпълнение на задълженията си, влизане в трасето на СЕ 

трябва да става най-късно 30 мин. преди стартовото време на последната S кола 

„0”, въпреки че Делегата по сигурността от ФИА може да навлезе в СЕ и по-

късно. Ако автомобил S „0” ги застигне по етапа тези коли трябва да спрат, да 

отбият и изчакат затварящата кола да премине и тогава да продължат. 

 

9.СТАНДАРТНИ ФИА ДОКУМЕНТИ 

9.4.1 Две копия (изпратени по мейл) от проект на Допълнителния регламент 

трябва да се изпратят до ФИА най-късно 3 месеца преди датата на затвяряне на 

заявките за участие. 

9.4.2 В рамките на 4 седмици от получаването на проекта на ДР ФИА 

информира организатора за евентуални промени, които трябва да се направят и 

издава виза, на базата на която се уторизира публикуването на документа. 

9.4.3 и 9.4.4 оставят както са. 
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