
 

 

 

 
Тазгодишното издание на Рали България получи за пореден път много 

висока оценка от Наблюдателя на ФИА. В ралито стартираха състезатели от 
рекорден брой 8 националности, а именно Гърция, Катар, Полша, Тайланд, 
Украйна, Чехия, Швейцария и България, което предизвика и големият интерес 
от страна на зрителите. Маршрутът тази година бе по-малко предизвикателен, 
поради липсата на СЕ Белмекен - заради по-ранното провеждане на 
състезанието през м. юни. Безспорно през 2012 рали България защити 
позицията си като едно от най-добрите състезания в Европейския рали 
шампионат, получавайки максимално добра оценка за: 

 
- Местоположение на ралито и Щаба в ски курорта Боровец; 
- Много добра връзка с властите; 
- Времеизмерване, резултати и GPS система; 
- Линейки на СЕ на всеки 7/8 км; 
- Силна радиомрежа; 
- Високо професионално ниво на технически преглед; 
- Подходящ и добре организиран Сервизен парк, недалеч от щаба 

на ралито, съответно с необходимите улеснения за отбори, 
официални лица, журналисти и зрители; 

- Шейдаун - проведен отлично върху трасето на един от 
специалните етапи, в близост до Щаба; 

- Добре организиран и професионално обезпечен пресцентър на 
ралито. 

 
Организацията на кръг от Европейския рали шампионат е нелека работа, 

и за неговото успешно провеждане в България имат принос спортните 
съмишленици от цялата страна. Още повече, че за подобряване на качеството 
на състезанието като цяло, какъвто е случая на рали България 2012, това е 
благодарение на целият екип. Разбира се, неизбежни са и някои малки 
пропуски при състезание от такъв мащаб, а именно: 

 
- Английската версия на интернет страницата трябва да се 

обновява с информация по-често; 
- Часовият график за алтернативните пътища да се направи в 

съответствие с реалните разстояния по трасето;  
- Пожарните трябва да бъдат в готовност за непосредствена 

намеса. 
 
Рали България 2012 ни убеди, че състезанието може да се подобри, 

въпреки високият стандарт, който е извоювал през дългогодишната си история. 
Вярвам, че и занапред всяко рали България ще е по-добро от предходното! 

 
Радослав Козлеков   

  
 


