
  

 

 

БФАС 

АСК Стари Столици 

Община Шумен 

  

 
Виза № 1/08.03.2019 

 
 

Допълнителен правилник 

за провеждане на автомобилно състезание 

по планинско изкачване: 

 

‘’Мемориал 

Валерий Великов 2019’’ 

Първи кръг от шампионата на Република България 

06/07.04.2019г. 

 
 

 
 

 
 

                                         
 
 

 

 

 

 



  

Майстора на спорта Валерий Георгиев Великов е роден на 
05.02.1955г. (починал 16.12.1991г.). 

Завършил ТМТ ,,Христо Ботев’’ състезава се от 1978г. в 
отбора на ,,Автотранспорт’’ и член на националния отбор по Рали. 
Републикански Шампион на рали през: 1984г., 1987г., 1988г., 1990г. 

През 1985г. трети на рали и планинско изкачване 

През 1988г. Републикански Шампион на планинско изкачване 

През 1990г. втори на планинско изкачване      

 
Автомобилното състезание по планинско изкачване ,,Мемориал 

Валерий Великов’’ е проведено за първи път на 21.03.1992г. като 
общинско планинско състезание, а от 1995г. е кръг от националния 
планински шампионат. 
                
Победители през годините са: 

                     
1992г. Димитър Георгиев 

1995г. Георги Петров 

1996г. Георги Петров 

1997г. Илия Царски 

1998г. Илия Царски 

1999г. Илия Царски 

2000г. Димитър Илиев 

2001г. Илия Царски 

2002г. Илия Царски 

2003г. Илия Царски 

2004г. Илия Царски 

2005г. Николай Паунов 

2006г. Костадин Щерев 

2007г. Николай Златков 

2008г. Костадин Щерев 

2015г. Любен Каменов 

                             2016г. Даниел Живков 

                           2017г. Христо Манолов 

                           2018г. Христо Манолов 

 
 

 
                                   

 
 
 
 
 



  

                                         ПРОГРАМА 

  

Понеделник   08.03..2019г. - Откриване на записванията 

Понеделник   01.04.2019г. - Край на записванията и  публикуване на 

заявените  участници на сайта на състезанието :www.rallystaristolici.com  

и страниците във facebook: ,,memorial valeri velikov „ и  ,,планинско 

изкачване Валери Великов“ 

    Сряда-02.04.2019г. - Публикуване на заявените  участници на сайта 

на БФАС 

Събота     06.04.2019г.   
07.00ч. до 11.30ч.   Административен преглед    

07.30ч. до 11.30ч. Технически преглед в района на сервизния парк  

ул.,,Раковски’’ автобусния обръщач на парк ‘’Кьошковете” по следния 

график:                                 

07:30ч. до 08:15ч.        автомобили от категория 1 

08:15ч. до 09:00ч.        автомобили от категория 3 клас до 1400см3 

09:00ч. до 10:00ч.        автомобили от категория 3 клас до 1600см3 

10:00ч. До 10:45ч.        автомобили от категория 3 клас до 2000см3 

10:45ч. до 11:15ч.        автомобили от категория 3 клас над 2000см3 

11:15ч. до 11:30ч.        автомобили от категория 2 

12:00ч. Спира се движението по трасето на състезанието до 18.00ч. 

12:25ч. Oткриване на състезанието и брифинг със състезателите –пред      

паметника на Валерий Великов до входа на парк ,,Кьошкове“ 

13:30ч.               Hачало на тренировките в три манша 

 

      Неделя      07.04.2019г.  

 08.30ч. Спира се движението по трасето на състезанието до 16.00ч. 

09:30ч.            Старт на един подгряващ манш- “WARM UP”. 

11:00ч.            Старт на състезанието в  три манша 

След финала на трети манш –закрит парк за автомобилите и 

награждаване на победителите в района на старта- пред сградата на 

,,Шуменско пиво’’ .След награждаването -пресконференция с победителите в 

Административно- информационен център на ДПП "Шуменско плато"-

лесопарк Кьошкове. 
 

Зона за технически контрол е обособена на 40метра преди старта и след 

финала преди знака STOP. 
 

Организатора е предвидил паркинг за зрителите 

1. Северното платно на бул. ,,Симеон Велики’’ срещу ,,Томбул джамия’’ 

2. Местността ,,Хижата’’ срещу хотела на ДАП 

3. По пътя от ,,Гроба на курсистите’’ към финала на състезанието 

За улеснение на зрителите “Шумен пътнически автотранспорт”ООД е 

осигурил автобус за зрители по трасето между маншовете. 

 

http://www.rallystaristolici.com/
http://www.rallystaristolici.com/


  

Организация 

 
АСК ‘’Стари столици 2002“, БФАС със съдействието на  Община 

Шумен организират автомобилно състезание по планинско изкачване 
„Мемориал Валерий Великов 2019”. 

Автомобилното състезание по Планинско изкачване е валидно за 
Националния планински шампионат на Република България и се 
провежда в съответствие с: 

1. Международния Спортен Кодекс(МСК) на FIA 

2. Годишната наредбата на БФАС 

3.Специалния правилник за провеждане на автмобилни състезания 
по планинско изкачване за 2019г. 

4.Допълнителния правилник и  плана за сигурност на състезанието.                    

 
    Заявки се приемат до адреса на организатора: 

гр. Шумен 

Бул. “Симеон Велики” 16а 

ММ 66 ЕООД 

Тел. 0886 226 666   Димитър Георгиев 

E-mail: mm66georgiev@abv.bg 

Сайт на състезанието: www.rallystaristolici.com 

 

Такса за участие според категории и класове: 
Категория 1 група  N и A 

класове до 1600см3 -110лева 

класове до 2000см3 -120лева 

класове до 3500см3 -140лева 

Категория 1 групи S20 и GT – 200лева 

Категория 2 – 200лева 

Категория 3 

клас до 1400см3 -100лева 

клас до 1600см3 -110лева 

клас до 2000см3 -120лева 

клас до 3500см3 -180лева 

клас от 3500см3 до 6500см3 -200лева 

За автомобили ЛАДА от едномарковия шампионат отговарящи на 
изискванията на Приложение 8 от Специалния правилник за 2019г. 

такса за участие -50лева. 
Таксата се превежда по банков път на сметката на организатора: 

 
                Банкова сметка: BG51UNCR70001520407222   

                              УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон Шумен  

                                      АСК ,,Стари столици 2002‘‘ 

                                       
  

mailto:mm66georgiev@abv.bg
http://www.rallystaristolici.com/


  

 

                    Организационен комитет 

 
Председател: кмет на Община Шумен – г-н Любомир Христов 

Заместник Председатели: 

зам. кмет ,,СЕ’’на Община Шумен – г-н Боян Тодоров 

зам. кмет ,,ОК’’ на Община Шумен – г-н Найден Косев   
  
Членове: Ялчън Расим - директор ОДМВР Шумен 

Петър Минчев – Председател АСК Стари столици 2002 

Димитър Георгиев - директор на състезанието 
Сави Панайотов – помощник директор на състезанието 
Владимир Събев - ст. експерт ,,ТЛЗС’’ община Шумен 

Данаил Даулов - ст.експерт ,,МДСТ’’община Шумен 

Валери Балабанов - Барни ООД 

Живко Николов - АЛ&КО АД 

Петър Петров Делона -Агромеис  ЕООД                                
 

               Официални лица на състезанието 

 
Председател спортни комисари: Георги Драгиев 

Спортни Комисари:                            Пламен Стайков  
Наблюдател  БФАС:            Слави Славов 

Секретар на спортните комисари: Искра Радева 

Директор:      Димитър Георгиев                        
Спортен директор:    Васко Христов 

Председател техн. комисия:  Никола Попов 

Технически комисари:   Петко Петков 

Гаро Багдасарян 

Спасимир Кабасанов 

Секретар на състезанието:  Стефка Христова 

Отговорник за сигурността:  Владимир Събев 

Връзка със състезателите:  Свежен Дончев, тел: 0887589718 

Отговорници за сервизния парк: Васко Христов тел:0888818123 

                                                                Румен Добрев, тел: 0888566613 

         Ивайло Георгиев тел:0886100666 

Главен лекар:      д-р Иван Гайдаров 

Отговорник времеизмерване и 

обработка на резултатите:  Пламен Танев 

Радиовръзки:      Таньо Танев 

Отговорник на съдии и сигналисти: Павлин Мичев ,,Багера’’ 
Отговорник връзка с медиите:   Иван Ангелов  
Спортен коментатор:                           Стилиян Тенчев 

 
 



  

Описание на трасето 

 
Старт пред входа на  парк ‘’Кьошковете” през местността ‘’Хижата’’ и 

финал 400метра след вила ,,Пазачница’’ в посока паметник  
,,1300г България“ 

- дължина на трасето   3350м. 
- изкачвания     три манша 

- обща дължина на състезанието 10050м 

- височина на старта   278м. 
- височина на финала   471м. 
- разлика във височините(денивелация)193м. 
- широчина на трасето   6м. 
- настилка на трасето   асфалт 

- начин на стартиране - със светофарна уредба 

- начин на време измерване - с фотоклетки 
 

ШИКАНИ 
 

За безопасност и намаляване на скоростта на 440метра от 
старта преди първия ляв завой ще има шикан.На 520метра от 
старта също ще има стеснение на трасето.Шиканите са 
отбелязани на картата на трасето. 

 

                                    Застраховка 
 

Задължителната застраховка на състезанието-Гражданска 
Отговорност(за трети лица)  се сключва и заплаща от организатора. На 
всеки състезател ще се предостави копие от полицата. 

Минималният праг на застрахователното събитие е 300 000 лв.   

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

Организатора си запазва място за реклама на състезателните 
автомобили която е указал на схемата за състезателните номера. 

При отказ за поставяне на реклами-глоба 200лева в полза на 
организатора. 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 



  

Награждаване 

 

Генерално класиране за състезанието-първо,второ,трето место 

Класиране в категория 1-първо място 

     Класиране в категория 2-първо място 

     Класиране в категория 3-първо място 

Класиране за група ,,N” категория 1 - първо,второ,трето место 

Класиране за група ,,A” категория 1 - първо,второ,трето место 

Класиране за група “S20”- първо,второ,трето место 

Класиране за група “GT” - първо,второ,трето место 

Класиране за група “CN” - първо,второ,трето место 

Класиране за група “E2/SC” - първо,второ,трето место 

Класиране за група “E2/SH” - първо,второ,трето место 

Класиране за група “E1” - първо,второ,трето место 

 
Класиране по класове:  
Класиране по класове във всяка група – първо,второ,трето место 

 
Отборно класиране - първо,второ,трето место 

 
Класиране за купа ЛАДА 

до 1400см3 - първо,второ,трето место 

до 1600см3 - първо,второ,трето место 

над 1600см3 - първо,второ,трето место   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

Адрес на организатора: гр.Шумен 
бул.Симеон Велики 16а 

e-mail:mm66georgiev@abv.bg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВКА 

За участие в  автомобилно състезание по планинско изкачване ,,Мемориал 
Валерий Великов 2019“ първи  кръг от Републиканския Шампионат 

06/07.04.2019година 

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

            /Участник АСК/ 
.................................................................................................................. 

        /пилот : име, презиме, фамилия/ 
 

........................................................................................................... 
                       /Телефон за връзка/ 

.................................................................................................................. 
   /Постоянен адрес/ 

 

.................................................................................................................. 
  /Лиценз № */ 

 

.................................................................................................................. 
                            /Марка/ 

 

.................................................................................................................. 
                                       /Модел/ 

 

.................................................................................................................. 
         /Кубатура/ 

 

.................................................................................................................. 
/Хомологационен фиш №;технически паспорт №/ 

 
 

.................................................................................................................. 
     /Шаси №/ 

 Забележка: Долуподписаните състезател и водач декларираме, че са ни известни разпоредбите на 

МСК, Годишната Наредба на БФАС,Специалния правилник и допълнителния правилник за 

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

 

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

/подпис и печат/                                                                              /подпис/

КАТЕГОР
ИЯ 

ГРУПА КЛАС СЪСТ. 
НОМЕР 

    

  



  

 

 

 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                      Отговорник  за връзка със състезателите: 

 
                           Свежен Дончев   Тел:0887589718 

 
 
 


