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18.02.2013г. Понеделник      - Откриване на записванията. 
26.02.2013г. Вторник             - Закриване на записванията.  
28.02.2013г. Четвъртък  - Обявяване в сайта на федерацията списъка на 
заявените водачи. 

            02.03.2013г. Събота  

                                   - 08.30ч. Начало на административен и технически  
преглед на автомобилите (мотел Рай ). 
                                         - 09.30ч.Първо заседание на спортните комисари и 
обявяване на стартовия списък. 

                      - 10.00ч. Брифинг на състезателите и водачите. 
                      - 10.15ч. Официално откриване на състезанието . 
                  - 10.30ч. Старт на първия автомобил. 
                      - 13.00ч. Финал на първия автомобил 

                                 - 13.30ч. Специално изпитание :надпревара за Купата на Русе         
                                 - 14.30ч. Обявяване на временни резултати.                                         
                                 - 15.00ч. Церемония по награждаване на победителките  

                      - 17.00ч. Закриване  
                      - 19.30ч. Вечеря с музикално артистична програма и конкурс за 

красота „Мис шофьор-2012  Русе” 
І. Организация и място на провеждане : 
                        1. Дамско  рали ”Мис шофьор”  Русе-2013 г.  се  организира  от  
БФАС, Община Русе , Съюз на Частните Транспортни Превозвачи , Ск 
„Дунав Мотор Спорт”-Русе и Автомобилен Клуб „Роял” - Румъния 
                        2.  Дамско рали  ”Мис шофьор”  Русе-2013 г.  .  ще  се  проведе на 
територията на гр. Русе. 
                        3. Телефони за връзка: 082/84-54 84: 0886248797 

Подаване на заявки : 
                      1. Въпроси по организация : Иван Янков  0886248797; 082 84 54 84 

dunavmotor@abv.bg 
                        2. Въпроси спортната част:   Румен Христов 0887 367 133                -  

office@rulan.eu 
 
ІІ. Организационен комитет: 
                 Председатели : Кмет  на община Русе - Пламен Стоилов   
                 Зам.Председатели: Иван Янков и Йон Тома 
                 Членове:   Румен Христов,  Д-р Цветан Лилов, Любомир Ковачев 
 
ІІІ. Официални лица на състезанието: 
            1. Директор на състезанието                -             Румен Христов 
            2. Председател спортни комисари       -        
            3. Спортни комисари                             -  
            4. Наблюдател БФАС                            -             
            5. Председател техническа комисия   -      ......................................................... 
            6.  Главен секретар                               -      Силвия  Линкова, Ирина Иванова 
            7.  Времеизмерване                              -      Спорт Инфо - Минко Минков 
            8.  Отговорник по сигурността              -       
            9.  Обработка на резултатите               -     Спорт Инфо- Минко Минков 
          10.  Връзка със състезатели                   -      Донка Христова  
          11.  Главен лекар                                     -      Д-р Цветан Лилов 



 
 
ІV. Валидност  за  България: 
                  Дамско рали ”Мис шофьор  - 2013”   Русе   І - и кръг от Националния 
шампионат за жени. 
                 А. Заявки за участие. 
                            4.1. Всеки водач /по отделно/,който желае да участва в 
състезанието следва да представи на адреса на организатора в срока посочен в 
допълнителния правилник съответната заявка по образец,утвърден от БФАС  и 
бордеро за платена такса 30.00 лв. Заявка без бордеро се счита за 
недействителна . 
                           4.2.  Действие на заявката. 
                Всички разногласия между състезателя ,водача и организатора по 
заявката се решават от Спортните комисари ,без това да води до отказ от 
правото на протест съгласно Глава 12 от МСК. 
                          4.3.  Край на приемане заявката -  до 26.02.2013г. 20.00ч. 
                 За подадени заявки 2 дни  след определения срок т.е. от 26.02.2013 до 
01.03.2013. вкл. се налага глоба в размер на 30 /тридесет/лв.Три дни преди 
проявата, заявки не се приемат и окончателния списък със заявените участници 
се публикува на сайта на БФАС!!! 
                         4.4.  Заявки могат да се подават и чрез факс или имейл с цел 
спазването на срока на подаване.Те се потвърждават с датите и часа на 
изпратения факс или имейл. Подадените по факса и имейла се заменят с 
официална на административния преглед. 
                         4.5. Отборните заявки се приемат от секретарията най-късно един 
час преди старта на състезанието.За отборно класиране във всеки кръг заявки 
подават отбори с над пет участници.Останалите които имат право на отборно 
класиране  го получават автоматично. 
                        4.6. Замяната на водач се допуска до началото на техническият 
преглед,с писменно разрешение на Директора, потвърдено от спортните 
комисари. Подписвайки заявката пилота и навигатора поемат изцяло и безусловно 
да изпълняват изискванията в НСК, разпорежданията на Спортните комисари, 
Директора и изискванията на специалния и допълнителния правилници.  
 
V. Допустими автомобили и класове: 
                            Допускат се туристически автомобили серийно производство, 
като се разрешава използването на всички марки стандартни гуми с размер 
определен от производителя на автомобила, задължително преминали годишен 
технически преглед и застраховани с валидна застраховка “ Гражданска 
отговорност” за 2013 г. 

            Разпределение на автомобилите по класове в зависимост 

от кубатурата на двигателя : 

 Клас І – до 1 200 куб. см. 
 Клас ІІ –. до 1 600 куб. см. 
 Клас ІІІ – над 1 600 куб. см. 
Един състезателен клас може да бъде сформиран ако се състои от най-малко 
5(пет) автомобила. 
 
 



 
VІ. Допустими водачи: 
                          1. До  участие се допускат само жени – пилот и навигатор. За  
участие  в състезанието се изисква състезателен лиценз. 

              
  2. При представяне на документите водачите са длъжни да: 

                                          -   присъстват лично; 
                                          -  предоставят състезателен лиценз, свидетелство за 
правоуправление, талон за Г Т П ,  регистрационен     талон     на     автомобила      
и     валидна     полица     за “Гражданска отговорност” за 2013 г., бордеро за 
платена такса участие  30лв, преведени  по  банков  път  по  сметката  на  Съюз 
на Частните Транспортни Превозвачи - Русе :   
                             

                             Банка ИНВЕСТБАНК АД клон Русе - Възраждане 
   IBAN; BG94IORT73791032417100  BIG; IORTBGSF 

                                              
                          3. Участниците, които не приемат предложените от организатора 
за задължителни реклами заплащат такса в размер на 50лв. или не се допускат 
                          4. Участващите автомобили с реклами по тях не определени от 
организатора заплащат по 20 лв. или не се допускат 
 
VІІ. Технически прегледи и проверки: 

               1. Без заверен документ за преминал успешно административен и 
технически преглед не се разрешава участие в състезанието. В рамките на 
техническия преглед се проверяват мерките за безопастност и общия вид на 
автомобила. Техническия преглед не определя класификацията на представения 
автомобил. Само заявителят носи отговорност за това, че автомобилът и 
предпазното оборудване на водача съвпадат с предвидените изисквания. 

              2. Всеки автомобил се явява на технически преглед във вид 
съгласно изискванията на Наредбара на БФАС за 2013 с написани или залепени 
номера от двете страни. 

             3. Преди всеки старт на състезанието могат са се извършват и 
контролни технически прегледи за временното състояние на автомобила. Всяко 
установено нарушение е основание за изключване от състезанието.    
VІІІ. Тълкуване на правилника: 
                       1.  Спортните  комисари  са  компетентните  лица,  които  вземат решения 
при случаи, непредвидени в настоящия Правилник и го тълкуват. 

                       2. Спортните комисари са компетентните лица, които следят за 
стриктно спазване на специалния и допълнителния правилници и Наредбата 
на БФАС за 2013. 

ІХ. Състезателни номера: 

          1. Организаторът раздава на всеки състезателен автомобил минимум 
два състезателни номера с размери съгласно изискванията на БФАС. 

          2. Състезателните номера трябва задължително да бъдат закрепени 
на автомобила по време на цялото рали – минимум по един от двете страни на 
колата. При установяване на липса на състезателен номер по време на 
състезанието се налага наказание от 50 лв.  



 
 
Х. Протести: 
           1. Подаването на протести от правоимащия, разглеждането им и 
решението на спортната власт по тях се извършва съгласно Наредбара на БФАС 
за 2013. Всеки протест се придружава от депозитна сума от 250 лв. Без тази сума 
протести не се разглеждат. В случай, че протестът се окаже основателен, сумата 
се връща на протестиращия. 
          2. Сервизът, в който ще бъдат проверявани автомобилите  при 
протести е Автокомплекс „Хоби Кар”- Русе бул. „Христо Ботев”  
 
ХІ. Материално осигуряване и награди: 
                Терените, на които ще се проведе състезанието не могат да бъдат 
ползвани за предварителни тренировки. 
                   Организаторът ще осигури  награди за първенците. 
 
ХІІ. Заключителни разпоредби: 
                1. Организаторът си запазва правото да отложи частично или изцяло 
провеждането на състезанието ако външни влияния или неопределими сили 
пречат на изпълнението. 
          2. Организаторът не носи отговорност към състезателите или към 
трети лица, за щети и загуби причинени пряко или непряко от състезателите или 
теxните автомобили. Тази отговорност се носи от непосредствените извършители. 
                   3. Промени в допълнителния правилник след като е открито 
приемането на заявки за участие са допустими само: 
                         - до началото на техническия преглед с решение на Директора на 
състезанието, обявено с Бюлетин и връчен срещу подпис на заявените 
участнички. 
                        - по време на състезанието с решение на СК, обявено с Бюлетин. 
                   4. Всички участници в състезанието се задължават да присътват на 
церемонията по откриването. При нарушение ръководството на състезанието има 
право да глоби или отстрани от участие нарушителите. 
                   5. Класиралите се участници във състезанието на първите три места в 
генералните  класирания и класовете, но не явили се на церемонията по 
награждаването се лишават от призовете и се глобяват от БФАС с глоба от 
300.00лв.   
 
XIIІ. Описание на състезанието:  
                Дамско рали ”Мис шофьор - 2013” Русе  е приложен многобой и се 
състои от следните елементи: 

През състезателния ден гр. Русе: 
          1.   ИК 1  - Схема 1 

                     2.   ИК 2  - Схема 2 
                     3.   ИК 3  - Схема 3 
                     3.   ИК 4,5   Движение в градски условия по зададена карта с 
транзитни и часови контроли/ ще бъдат уточнени с бюлетин / 
                     4. Надпревара  “паралелен слалом” по схема Купата на Русе до 
излъчване на победител чрез елиминиране - елементът е за специална награда 
на Община  Русе  и не се включва в класирането. Участието е по желание.  



                Всяко излизане или докосване на очертанията на гаража с който и 
да е детайл от автомобила се наказва с неправилно изпълнен елемент. 
Измерването е електронно.               Във всички изпитания за класиране, 
спирането по трасето за получаването на чужда помощ е забранено. Ако по време 
на състезанието автомобилът получи повреда, поради която не може да 
продължи по- нататъшното си участие, водачът сигнализира това, като изважда 
лявата си ръка и я вдига нагоре. Автомобилът се изтегля. Забранява се в 
автомобила да се носи гориво вън от резервоара. Забранено е в купето на 
автомобила да има, каквито и да е твърди предмети с изключение на 
пожарогасителя, който да е здраво закрепен.   
 
XIV.Наказания:   
                 По приложените схеми на изпитание за класиране: 
                               -   за преместен пилон/ излязъл от очертания/  -   5 н.с. 
                               -   за съборен пилон                                              - 10 н.с. 
                               -   за неправилно спиране на кантар                   - 10 н.с. 
                               -   за не спиране на финал                                    - 30 н.с. 
                               -   за неправилно изпълнен елемент по схемата  
                                   на изпитание                                                       - 20 н.с. 
                               -   за неизпълнение на елемент от изпитанията - 60 н.с. 
                               -   за неизпълнено изпитание                                - изключване 
                               -   за пропусната транзитна контрола                   -изключване 
                               -   за всяка минута закъснение на ЧК                    -   5 н.с. 
                               -   за всяка минута предварение на ЧК                 -  60 н.с. 

              -   за закъснение над 15 мин от ЧК до ЧК  и над 30 мин  
                    за цялото състезание наказанието е - изключване от състезанието 

                 
  След завършване на състезанието всички автомобили влизат в закрит парк 
който ще бъде посочен от съдия след финала на всеки състезателен автомобил.   
                  
 Организаторите си запазват правото за промяна на настоящия правилник 
при наложени обстоятелства известено с бюлетин. 
     
За не упоменатите в настоящият правилник наказания се прилага 
специалния правилник за провеждане на автомобилни състезания на БФАС 
за 2012г. 
 

 
 

Настоящия правилник съдържа  
10 неразделни страници  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 



 
 

 



ДАМСКО АВТОМОБИЛНО РАЛИ 

„МИС ШОФЬОР - 20013” РУСЕ 
                                                                                         /СЪСТ. № / ГРУПА /  КЛАС/                       

 БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО 

  АВТОМОБИЛЕН  СПОРТ 

                                                                                                  

                                                                                  ЛИЦЕНЗ № ............/.... .... 2013 год. 

 

З  А  Я  В  К  А 
ЗА  

УЧАСТИЕ   

  І –ви  КРЪГ  - НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ  2013 

 
/АВТОМОБИЛЕН  СПОРТЕН  КЛУБ/ 

ПИЛОТ                                                               НАВИГАТОР 

..............................................................   ИМЕ  ................................................................... 

 

............................................................ ПРЕЗИМЕ .............................................................. 

 

........................................................... ФАМИЛИЯ ............................................................ 

 

..........................................................      АДРЕС ................................................................ 

 

............................................................ ЕГН..ТЕЛ.№ .......................................................... 

 

МАРКА: ............................... ГРУПА: ........................... РЕГИСТР.№ ......................... 

 

МОДЕЛ .................................. ДВИГАТЕЛ: .................................................................... 

 

КУБАТУРА ............................ШАСИ .............................................................................. 

 

ЗАСТРАХОВКА № ........................................................................................................... 

 

                  ТАКСА УЧАСТИЕ:бордеро № .............................. сума: .............   дата: 

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

                    
                                                   ДОЛУПОДПИСАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ДЕКЛАРИРАМЕ САМОСТОЯТЕЛНО,  

ЧЕ СА НИ ИЗВЕСТНИ РАЗПОРЕДБИТЕ НА  СПОРТНИЯ  КОДЕКС  , СПЕЦИАЛНИЯ  ПРАВИЛНИКА И 

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РЕГЛАМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕТО НИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАМЕ СТРИКТНО и СТРОГО ДА 

ГИ СПАЗВАМЕ. ОДОБРЯВАМЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ТРАСЕТО. НЯМАМЕ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПРИ НАСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ПО МОЯ/НАША/ 

ВИНА. 

     ПОДПИСИ: 1. ПИЛОТ: ...............................  2. НАВИГАТОР: ..................... 

ГР. .................................. 

ДАТА: .... .... 2013 год. 

ЗАЯВКАТА  Е  ПРИЕТА  НА .... .... 2013 год.      

                                                                                                   ОРГАНИЗАТОР:                

СК”ДМС/СЧТП 
 

   


