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1. Програма 
 

01.10.2018 г. Откриване на записванията 

22.10.2018 г. Закриване на записванията 

27.10.2018 г. 08
00

-11
15

  административен преглед 

 08
30

-11
15

  технически преглед 

 място – писта „Дракон”, с. Калояново, обл. Пловдив 

За идентифициране на автомобила и контролиране на мерките за сигурност, 

водачът трябва да представи лично автомобила си на технически преглед с 

номера, отговарящи на изискванията на чл. 21 от Специалния правилник 
 

график на прегледите: 

 08
30

-09
30

 Серия СПОРТ 

 09
30

-10
00

 Серия ТУРИНГ 

 10
00

-10
30

 Серия МАКСИ 

 10
30

-11
00

 Серия ЕНЕОС 

 11
00

-11
30

 Серия Лада 

 11
40

 Първо заседание на спортните комисари 

 12
10

 Обявяване на стартовия лист 

 12
10

-12
40

 Брифинг със състезателите и водачите 
 

 12
50

 Начало на официалните тренировки по групи в 

последователност ЕНЕОС, СПОРТ, ТУРИНГ, МАКСИ, Лада 

 16
45

 Закриване на тренировките, 

обявяване на стартовите решетки 
 

28.10.2018 г. 11
00

 Откриване на състезанието 

 11
30

 Старт на състезанието с последователност в сериите – 

ЕНЕОС, СПОРТ, ТУРИНГ, МАКСИ, Лада 

 14
30

 Обявяване на предварителните резултати и награждаване на 

участниците 
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2. Организация 
 

2.1. Валидност на състезанието 

Състезанието е валидно за пети кръг от националния шампионат на затворен 

маршрут 2018 г. и се провежда в съответствие със Специалния правилник за 

провеждане на автомобилни състезания на затворен маршрут, Годишната наредба, МСК 

и Допълнителния правилник за състезанието за 2018. 
 

2.2. Организатори: 

АСК “Форд – България” организира автомобилно състезание писта „Дракон 2018”. 

 

Адрес на организатора: 

АСК “ФОРД – БЪЛГАРИЯ” 

гр. Пловдив, бул. Ал. Стамболийски №9 

тел. 032/674583, факс: 032/674582 

моб.: 0888 312508 

е-mail: dracon@pl.bia-bg.com 

www.dracon.bg 

2.3. Организационен комитет 

председател: Георги Георгиев, кмет общ. Калояново 

членове: Юлий Славов 

 Александър Абрашев 

 
 

2.4. Ръководство на състезанието 
 

председател на спортните комисари: .................  
 

Емил Захариев 
 

спортни комисари:  ..............................................  Валентин  Иванов 
Стефан Хаджилуков 

наблюдател БФАС:  .............................................  
 

..Валентин 
Иванов........................................
. 

директор:  .............................................................  
 

Христо Стоилов 

рейс директор Валентин Бонев 

секретар на проявата:  .........................................  
 

Албена Стоянова 

отговорник за връзка със състезателите:  ...........  
 

Стефан Цеков 

отговорник по времеизмерване: .........................  
 

Захари Бибов 
Пламен Танев 

отговорник по сигурността:  ...............................  
 

Атанас Русинов 

председател на техническата комисия:  .............  
 

Маньо Манчоров 
 

технически комисари:  .........................................  
 

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

........................................... 
главен лекар:  .......................................................  
 

БНМП ЕВРОМЕД 6190 – 
ГППМП ЕООД 
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2.5. Място и дата на провеждане 

Състезанието ще се проведе на 27-28.10.2018 г. на писта “Писта Дракон”. 
 

 

2.5.1. Трасе и описание на състезанието 
 

Характеристиките на пистата и състезанието са следните: 
 

1. Дължината на трасето е 2 048 метра, широчина – 10.50 метра, на 

старт-финала – 12.00 метра. Същото има 8 леви и 6 десни завоя 

(приложена скица). Посока на движение – обратна на часовниковата 

стрелка. 

2. Капацитет на трасето – 20 автомобила. 

3. Брой обиколки за серия СПОРТ, ТУРИНГ, МАКСИ – 17 

4. Брой обиколки за серия Лада и ЕНЕОС – 12 

5. Минимален брой обиколки за класиране за серия СПОРТ, ТУРИНГ, 

МАКСИ – 13, серия Лада и ЕНЕОС – 9 

6. Начин на стартиране – светофарна уредба. 

7. Начин на времеизмерване – автоматично с електронно отчитане чрез 

транспондери, дублирано с фотоклетки за фалстарт. 

8. Информационни табла – сервизна зона 1 бр., сектори “А”, “В”, – по 1 бр. 
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2.5.2. Административен преглед 

Административният преглед ще се проведе в служебното хале на писта “Дракон”. 

На административния преглед водачът е длъжен да представи: 
 

1. Оригинална заявка за участие (подписана и подпечатана). 

2. Документ за платена такса за участие. 

3. Валиден лиценз. 

4. Валидно свидетелство за управление на МПС. 

5. Годишен Медицински преглед от оторизирана клиника. 

6. Застраховка гражданска отговорност за автомобилни състезания 

(индивидуална или групова за състезанието). 
 

2.5.3. Технически преглед 

Техническия преглед ще се проведе в служебното хале на писта “Дракон”. 

За идентифициране на автомобила и контролирането на мерките за сигурност, 

водачът трябва да представи лично автомобила си на технически преглед с номера, 

отговарящи на изискванията на чл. 21 от Специалния правилник за 2018 г. 
 

2.5.4. Сервизен парк и бокс 

І Организация на движението при излизане от сервизния парк към пистата 

Автомобилите подхождат от сервизния парк към зоната за изчакване. При подаване 

на разрешение от служебното лице, същите подхождат към входа на пистата (виж 

схемата). 

 
 

Организация на движението при излизане от сервизния парк към пистата 
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ІІ Организация на движението при излизане на автомобилите от пистата и 

връщане към сервизния парк 

Автомобилите излизат от пистата чрез пит лейна, който се намира на последния 

завой, преди старт-финалната права. Движението не трябва да превишава 30 км/ч, 

забранено е изпреварването в пит лейна. При сериозна повреда в самия пит лейн, 

водачът е длъжен да спре автомобила така, че да осигури път за преминаване на други 

участници. (виж схемата). 

 

 

Организация на движението при излизане от пистата към сервизния парк 
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ІІІ Боксове 

Боксове 
 

Боксът е място за оказване на техническа помощ по време на тренировките и 

състезанието. Всеки водач може да спира и престоява в бокса толкова пъти и време, 

колкото желае. Влизането на автомобила в бокса се сигнализира звуково от съдията на 

бокса. В бокса по един автомобил могат да работят максимум по двама механика. 

Зареждането с гориво и масла са забранени. 
 

2.5.5. Официални информационни табла 

Официалното информационно табло се намира пред секретариата. Други 

информационни табла има в сектор А и В и в сервизния парк. 
 

2.5.6. Автомобили 

До участие се допускат автомобили, които отговарят на изискванията на 

приложение „Ж” на ФИА и наредбата на БФАС за 2018 година. Разпределението на 

автомобилите по групи и класове е съгласно наредбата на БФАС за 2018 година. 
 

2.5.7. Състезатели, водачи и подаване на заявки 

До участие в състезанието на затворен маршрут се допускат състезатели и водачи, 

редовно лицензирани за 2018 година. Попълнената заявка се изпраща на организатора 

АСК “Форд – България” на email: dracon@pl.bia-bg.com или факс: 032/674582. Краен 

срок за изпращане на заявката: 22.10.2018 г. 

Таксата за участие е 150 лв,  платима по банкова сметка на организатора: 

BG17UNCR70001523400866 

В таксата за участие е включена и застраховка Гражданска отговорност за 

състезанието, както и състезателните номера. 

Притежателят на лиценз (водач, състезател) трябва да е запознат с текстовете на 

националния кодекс по автомобилен спорт, специалния правилник за провеждане на 
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автомобилни състезания на затворен маршрут и допълнителния правилник на 

състезанието. 
 

2.5.8. Застраховки 

Задължителната застраховка на състезанието – „Гражданска отговорност” (за трети 

лица) се сключва и заплаща от организатора. На всеки състезател ще се представи копие 

от полицата. Минималният праг на застрахователното събитие е 300 000 лева. 

Организаторът не носи отговорност за щети, причинени от участниците и на 

участниците. 
 

2.6 Класиране и награди 

Генерално Класиране по серии: 

За първо, второ и трето място – купи и материални награди. 
 

Отборно класиране: 

За първо, второ и трето място – купи и материални награди. 
 

3. Заключителни разпоредби 
3.1 Организаторите си запазват правото за промени в правилника без раздел класиране. 

3.2 Всеки състезател и водач подали заявка за участие е длъжен да познава Наредбите на 
БФАС и стриктно да ги спазва. 

3.3 Достъп до писта „Дракон”, сервизния парк, боксовете, старт финалната зона, ВИП 
зоната и пресцентъра на хора и автомобили ще бъде разрешен само при наличието на 
специални пропуски, издадени от организатора, за хората и автомобила (преса, сервиз, 

механик, състезател, дирекция, организатор). Пропуските ще се раздават по време на 

административния преглед. 
3.4 Организаторът не носи отговорност за щети, причинени от участниците и на 

участниците. 

3.5 Демонстрации със състезателния автомобил, различни от посоката и начина, 

предвидени в допълнителния правилник на състезанието, са забранени. 
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СЕРИЯ  СЪСТ. № 

   

 

 

адрес на организатора: 

гр. Пловдив 

тел. 0888 312 508 

e-mail: dracon@pl.bia-bg.com 

факс: 032/674582 

 

З А Я В К А  

ЗА УЧАСТИЕ В АВТОМОБИЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО ЗАТВОРЕН МАРШРУТ „ДРАКОН 2018”, 27-28.10.2018 г. 
 

ОТ:  .........................................................................................................................................  

/Участник АСК/ 

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

/пилот: име, презиме, фамилия/ 

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

/ЕГН/ 

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

/постоянен адрес/ 

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

/лиценз № */ 

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

/застраховка №/ 

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

/марка/ 

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

/модел/ 

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

/кубатура/ 

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

/хомологационен фиш №; технически паспорт №/ 

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

/регистрационен номер/ 

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

/шаси №/ 

 Забележка: Номера на лиценза и данните за автомобила могат да бъдат попълнени и след 

подаването на заявката – преди или по време на административния преглед. Попълнената заявка 

се изпраща по email на организатора. Долуподписаните състезател и водач декларираме, че са ни 

известни разпоредбите на МСК, специалния правилник, наредбата на БФАС и допълнителния 

правилник за провеждане на състезанието, и се задължаваме стриктно да ги спазваме. 
 

 

На автомобила (ИМА)  (НЯМА) необходимите по чл. 26 състезателни плаки 
/ненужното се зачреква/ 

 

Дата:  ........................................................................  
 

Състезател: ..........................................................  Пилот:  ....................................................  

 /подпис и печат / /подпис/ 

В
о
д

а
ч

 

 

А
в

т
о

м
о
б

и
л

*
 

 

 


