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Рали „Средна гора” 
     11-13 Май 2012 г. 

За кратко време  Рали „Средна гора”  се превърна в състезание с традиции. Започнало като 
състезание от националния рали шампионат на България с името „Траянови Врата“ и домакин 
град Костенец, днес то носи името „Средна гора“ и домакин е град Панагюрище. През всичките 
тези години ралито набира  скорост и не случайно още на втората година влезе в календара на 
ФИА. След инспекция на Международната федерация по автомобилен спорт,  то получи 
коефициент 2 и стана кръг от Европейска Източна Купа. От тази година то има по-висок статут 
(коефициент 5) и това ни кара още по-сериозно да се подготвим за неговото провеждане. 

Рали „Средна гора“ зае своето място в автомобилния календар в нашата страна. С днешна 
дата автомобилния спорт има много приятели и е силно популярен. 
   В таз годишното, 9-то издание на Рали „Средна гора“, маршрутът е компактен и са 
подбрани едни от най-техничните трасета. Той преминава през много живописни местности в 
сърцето на Средна гора. Общата дължина е 504,28 км., които са разделени в 11 скоростни отсечки, 
с дължина 181 км. С двата супер специални етапа в град Панагюрище, ралито има нова визия, 
различна от тази през 2011 година. 
 Спортен клуб „Интерспиид Нова Генерация“ е организатор на рали „Средна гора“. 
Състезанието не би могло да се организира без активната помощ на държавните и местни 
институции. В лицето на кметовете на общините  Панагюрище, Копривщица , Стрелча, Пирдоп , 
Челопеч  и  кметство Оборище, срещаме партньори, с които превръщаме спорта в удоволствие за 
региона. 

Рали „Средна гора“ има два сравнително нови партньори - Асарел-Медет” АД  и „Челопеч 
Майнинг” ЕАД -  крупни компании в областта на рудодобива. С тяхна помощ  състезанието става 
реалност. 

Рали „Средна гора“ стартира и финишира в град Панагюрище. Стартът ще бъде 
предшестван от технически преглед на  11 май в сервиз „Гарантавто“. Същия ден ще бъде  
организирана презентация на топ-пилотите и навигаторите, участващи в ралито. След 
церемониалния старт ще се даде началото  на супер специалния етап, носещ името на домакина 
на ралито - град Панагюрище. Борбата за победа  ще се води в два дни -  12 и 13 май. 

Чарът на Панагюрище може да се почувства през цялата година, но от 11  до 13 Май 2012 г. 
градът, като център на рали „Средна гора“, е готов да посрещне всички любители на 
автомобилния спорт.  

През годините,  в  рали „Средна гора“,  са взели участие  едни от най-добрите български 
екипажи. Много млади пилоти са започнали кариерата си от тук . През 2011 година победител в 
осмото издание е екипажът  на Димитър Илиев / Янаки Янакиев с Шкода Фабия Супер 2000, които    
са четирикратни победители в ралито. А  Крум Дончев / Петър Йорданов - са  с две победи.  

По традиция ралито се отразява от над 30 журналисти от България и Европа. 
Панагюрище се намира на 100 км от столицата София, където е и най-голямото летище в 

България, както и на 210 км от гръцката граница  и на 150 км. от сръбската граница. 
Скъпи приятели, добре дошли на рали „Средна гора“ 2012 г.  ( Първи кръг от националния 

рали шампионат на България и първи кръг от Европейския рали шампионат Източна купа)! 
Нека двата дни по време на рали „Средна гора“ да се превърнат в приятно усещане за всички ни! 
 
 В.Панталеева      
 Директор     
 Рали  „Средна гора” 
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Панагюрище                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                      

   
 

Панагюрище e град, съчетал щедри природни дадености, уникално културно-историческо 
наследство и богати традиции с модерна инфраструктура, предприемаческа активност и 
икономически потенциал. 
Панагюрище е град,  познат още от древността. Тук през 1949 година е открито 
световноизвестното Панагюрско златно съкровище, уникален паметник на тракийската култура и 
цивилизация.  

Мощният духовен и икономически подем през Възраждането превръщат Панагюрище в 
център на Априлското въстание през 1876 година, когато градът за десет дни е столица на 
България. Паметно място за всеки българин е и близката местност Оборище, където през април 
1876 г. се провежда Първото българско велико народно събрание и фактически се заражда 
българската демокрация и парламентаризъм.  

Панагюрище е град – светиня, който пази и до днес жив духа на българщината. 
Впечатляваща е “огърлицата” от възрожденски къщи, които съхраняват национални реликви от 
Априлската епопея и "най-българското време". Уникални културно-исторически и архитектурни 
паметници са и трите панагюрски църкви.  

В града се намира и единствената в България Геомагнитна обсерватория към БАН.  
Панагюрище е град с неповторима атмосфера и дух, който днес уверено гради съвременната си 
визия и все повече се утвърждава като модерен и атрактивен туристически център.  
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Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД 
е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на 
медни руди, осигуряваща около 50% от националното производство на мед. Компанията е основен 
фактор за социално-икономичeското развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка 
област. Има структуроопределящо значение за българската икономика като едно от водещите 
индустриални предприятия с важен принос за брутния вътрешен продукт на страната. Компанията 
произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествен меден концентрат и медни катоди. 

„Асарел-Медет” АД  
ежегодно преработва около 13 млн. тона медна руда, като осигурява устойчиво и стабилно 
развитие и производство при максимално оползотворяване на минералните суровини на 
находище „Асарел”.  

„Асарел-Медет” АД е сертифицирано 
и работи в съответствие с трите основни международни стандарта - за управление на качеството, 
опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. През 
1999 г. компанията получава първия в минния бранш сертификат за управление на качеството в 
съответствие с ISO 9001, а през 2002 г. и първия за страната сертификат по ISO 14001 - за опазване 
на околната среда. През 2003 година защитава първия в отрасъла сертификат по OHSAS 18001 за 
здравословни и безопасни условия на труд.  

„Асарел-Медет” АД е първата българска компания  
от тежката индустрия, която през 2003 година внедрява Интегрирана система за управление по 
трите основни международни стандарта - за качество, екология и условия на труд. 

      Девиз на компанията: 

 

От природата - за хората, 

от хората - за природата! 
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„Челопеч Майнинг” ЕАД е българска компания с предмет на дейност добив и преработка на 
медно-златни руди от находище „Челопеч“. Компанията разработва медно-златното находище от 
2004 г. Добивът на медно-златни руди от находището  се извършва по подземен способ; Kраен 
продукт от преработката на добитата руда е медно-златен концентрат. 

„Челопеч” е уникално находище със своя минерален състав, размери и геоложки 
характеристики. Рудник „Челопеч” е уникален с модерния начин на експлоатация на находището, 
модерните машини и механизация, нововъденията във всички области на производство; Грижата за 
околната среда и партньорството с местните общности са водещи принципи при осъществяването на 
дейността на Челопеч Майнинг.  

Най-ценният капитал на Челопеч Майнинг са служителите и работниците – способните и 
амбициозни хора, които влагат хъс и сърце, за да превърнат Дружеството в еталон за модерен 
рудник в световен мащаб. С това Челопеч Майнинг е уникално място за работа. 

„Челопеч Майнинг” ЕАД е компания, която ясно осъзнава социалния си ангажимент и 
значимост и успоредно с производството инвестира в развитието на местните общини. През 2010 г. 
Дружеството получи наградата за социално отговорна компания на Българската минно-геоложка 
камара. В началото на 2012 г. Челопеч Майнинг беше отличена за своята Частна профилирана 
гимназия за чуждоезиково обучение „Челопеч“ в с. Челопеч като Инвеститор в знанието; за 
инвестициите си в общините Челопеч, Чавдар и кметствата Карлиево и Църквище, община Златица, 
компанията заслужи и място като Инвеститор в обществото от Форума на българските бизнес 
лидери. С разнообразните си проекти в полза на развитието на обществото Дружеството заслужи и 
специалната награда Engage на Международния форум на бизнес лидерите за най-голям брой 
служители участващи в обществено-полезни каузи. 

Следвайки своите ценности – достойнство и уважение, постоянно усъвършенстване, 
екологична отговорност, здраве и безопасност, прозрачност и инвестиции в обществото, Челопеч 
Майнинг допринася за промяна на имиджа на минната индустрия.  
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 СТРЕЛЧА   
 

   
Община Стрелча 

Община Стрелча е разположена в подножието на южните склонове на Същинска Средна 
гора, на 475 м надморска височина. Територията от планината, в която е разположена Стрелча, е 
лесно достъпна за посетители поради ниската й надморска височина, наличието на селища и 
поддържащата ги инфраструктура. Тя влиза в границите на Пазарджишка област и заема 
територия от 224,46 км². В границите на общината са включени 1 град (Стрелча) и 4 села (село 
Блатница, село Дюлево, село Смилец и село Свобода). Населението на общината е 5 687 души, 
като общинският център е с население от около 4 600 души. 

Как да стигнем до Стрелча? 
Общинският център - гр. Стрелча се намира на 110 км от столицата София, на 41 км от 

центъра на областта – гр. Пазарджик и на 60 км от втория по големина град в България - Пловдив. 
От София до Стрелча се стига за около час и четиридесет и пет минути. Минава се по магистрала 
“Тракия”, като при отбивката за Пазарджик се поема наляво към гр. Панагюрище, от където 
Стрелча е на 12 км. Разстоянието от автомагистрала ”Тракия” до Стрелча е 45 км, което се 
изминава за около един час, тук пътят е живописен и удобен и преминава през няколко населени 
места. Най-близкото летище до гр. Стрелча се намира в град Пoлвдив. 

 
Туристически продукти, които предлага община Стрелча 

Стрелча е един от известните балнеолечебни курорти в България, обявен за национален 
през 1969 г. Естествените минерални извори в общината датират още от времето на древните 
римляни и траки. На територията на общината има три естествени минерални извора (Банският 
извор, Топлата чешма и Банчето) и три сондажа (С-2, С-3 и С-4). Температурата на водата варира от 
56°C до 23°C. 

СПА туризъм 
СПА туризмът в Стрелча започва активното си развитие през последните 2-3 години, като 

основният ресурс за това – минералната вода е в изобилие. Услугите, които се предлагат от 
няколкото СПА центъра в общината, са следните: 
• Електро- и светло стимулация, Терапия с парафин, Подводен масаж, Тангенторни вани, Сауна, 
Джакузи, • Солукс и др. 

Оф роуд преходи 
През последните 2-3 години районът на община Стрелча нашумява с възможностите, които 

дава за оф роуд преживявания с високо проходими автомобили. Типичен такъв маршрут в района 
започва от изхода на Стрелча – х. Бунтовна – Стрелча преспиване в района на хижата. 
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                                                           ПОБЕДИТЕЛИ 2004 – 2011 
 

 
 
 
 
 
                                            ЕВРОПЕЙСКА РАЛИ КУПА (ИЗТОК) КАЛЕНДАР 2012 г. 

 
FIA European Rally Cup 

  
   ЕВРОПЕЙСКА РАЛИ КУПА (ИЗТОК) КАЛЕНДАР 

 
 

11 - 13 Май BGR Средна Гора 
22 - 24 Юни SRB Рали Сърбия 
07 - 08 Август UKR Инт. Рали Карпати 
15 - 16 Септември UKR Ялта Рали 
28 - 30 Септември BGR Рали Сливен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Година  Пилот Навигатор Отбор 
Национал- 

ност 
  Кола   

2004 Георги Танев Румен Манолов ГТ Рейсинг България Субару Импреса 
2005 Ясен Попов Дилян Попов ОМВ Рали Тим България Митцубиши Лансер  
2006 Димитър Илиев Янаки Янакиев Боила АМС България Митцубиши Лансер 
2007 Димитър Илиев Янаки Янакиев Боила АМС България Митцубиши Лансер 
2008 Димитър Илиев Янаки Янакиев ИРТ България Митцубиши Лансер 
2009 Крум Дончев  Петър Йорданов Приста ОЙЛ България Пежо 207 С2000 
2010 Крум Дончев  Петър Йорданов Дончев Спорт България Пежо 207 С2000 
2011 Димитър Илиев Янаки Янакиев Виваком Рали Тим България Шкода Фабия С2000 
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1. Организация: 
 

1.1. Валидно за: 
Международно състезание, записано в календара на ФИА - Източна Регионална купа 
(коефициент 5) 
Националния шампионат на Република България за рали – 2012 г. 
 

1.2. Номер на виза: 
                       Виза на ФИА №: №:1CEE/140212 

                            Виза на БФАС №:  
  

1.3.  Име на организатора :  
                  Община Панагюрище и Спортен клуб “Интерспиид Нова генерация” 
                  София, ул. „Княз Борис I“, 132  
                  Телефон: 359 02 9867803 ; факс: 359 02 9867603 
                  e-mail: interspeed@mail.bg 
                  www.interspeedracing.com  
 
 

2.  ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 
 
Председател:  Никола Белишки – Кмет на общ.Панагюрище 
 
Членове:                                 д-р инж. Лъчезар Цоцорков – изпълнителен     
  директор на „Асарел -  Медет” АД  

 Д-р Инж. Алекс Нестор –Директор 
“Корпоративни и външни отношения” 
Дънди, Челопеч Майнинг ЕАД 

  Алекси Кесяков - кмет на общ.Челопеч 
  Валя Панталеева – СК „Интерспиид” НГ  
  Иван Евстатиев – кмет на общ. Стрелча 
  Иван Кесяков - кмет на общ.Копривщица 
  Милко Ангелов – кмет на кметство Оборище 
   

СПОРТНИ КОМИСАРИ: 
 
Председател:  Лучо де Мори (Италия) (ФИА) 
 
Комисари:  Олга Сивачева (Русия) (ФИА) 
  Александър Бошнаков (АСН) 
 
Секретар на  спортните комисари:  Кръстьо Стоянов 
 
 
 
 
 

http://www.interspeedracing.com/
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ФИА ДЕЛЕГАТИ / НАБЛЮДАТЕЛИ: 
 
Наблюдател ФИА                                          Вулф Бибингер (Германия) 
Наблюдател БФАС  Георги Славейков (АСН) 
 

ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА: 
 
Директор на ралито  Валя Панталеева 
Зам.Директор   Александър Дамянов 
Зам.Директор /трасе и специални етапи/ Стойко Вълчев 
Зам.Директор /специални етапи/                                Анастас Кънев 
Зам.Директор /сервизен парк, закрит парк/ Васил Кубадинов 
Отговорник по сигурността  Делчо Михов 
Председател техническа комисия:  Благой Шишков 
Секретар на ралито  Евелина Хранова 
Отговорник за връзките със състезателите   Иван Тонев 
Директор на пресцентър:  Габриела Иванова  
Главен лекар:  д-р Николай Деянов 
Отговорник  времеизмерване и    
резултати   Георги Балабанов 
Отговорник по свръзките:   Теньо Тенев 
 

Център на ралито: 

          Адрес:  гр. Панагюрище – ул. „Павел Бобеков“,  №2,  Хотелски Комплекс ”Каменград”. 
 

3. Програма на Ралито: 

Петък, 02 март, 2012 г. 

 Публикуване на специалния правилник Уеб сайт: 
www.Interspeedracing.com 

 
Сряда, 11 април, 2012 г. 

11.00 Пресконференция 
Пресклуб  „България“, София, 
Национален стадион „Васил 
Левски“ 

Сряда, 02 май, 2012 г. 

24:00 Закриване на записванията 
гр. Панагюрище – ул. „Павел 
Бобеков“,  №2,  Хотелски 
Комплекс ”Каменград” 

Петък, 04 май, 2012 г. 

08.00 Публикуване на списък на заявените за участие Уеб сайт: 
www.Interspeedracing.com 
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Публикуване на пътна книга, карти и рали инфо 
Закриване на заявяването за ползване на 
екстра парк  
 

Уеб сайт: 
www.Interspeedracing.com 
interspeed@mail.bg 

11.00 Пресконференция преди състезанието 
Пресклуб  „България“ София, 
Национален стадион „Васил 
Левски“ 

Понеделник, 07 май, 2012 г. 

08.00  -  
17.00 

Откриване на Център на ралито 
Официално информационно табло 

гр. София, 1301 ул. „Княз Борис 
I“, №132 
Център на ралито 

Вторник, 08 май, 2012 г. 

08.00  -   
20.00 

Откриване на Центъра на ралито 
Официално информационно табло 

гр. Панагюрище – ул. „Павел 
Бобеков“,  №2,  Хотелски 
Комплекс ”Каменград” 

Сряда, 09 май, 2012 г. и четвъртък, 10 май, 2012 г. 

08:00  -  
10:00 

Раздаване на пътна книга. 
Предварителен административен преглед 
Запознаване с GPS системата 

гр. Панагюрище – ул. „Павел 
Бобеков“,  №2,  Хотелски 
Комплекс ”Каменград” 

09:00  -   
18:00 

Опознаване 09 май, 2012 г. Според графика в Приложение 2 

09:00  -   
22:30 

Опознаване 10 май, 2012 г. Според графика в Приложение 2 

Петък, 11 май, 2012 г. 

08:00 Откриване на Пресцентър 
гр. Панагюрище, сградата на 
общинска администрация -  
Общината, зала 1  

 08.00 Отваряне на Сервизен парк /виж.Т.2.11 от СП/ гр. Панагюрище, Околовръстен 
път 

09:00  -  
12:00 

Административен преглед 
гр. Панагюрище – ул. „Павел 
Бобеков“,  №2,  Хотелски 
Комплекс ”Каменград” 

12:00  -   
12:30 

 
Маркиране  
Инсталиране на GPS устройства 

гр. Панагюрище,  сервиз 
 „Гарант Авто 1“, 
 ул. Оборище 120 

12:30  – 
15:30 Технически преглед 

гр. Панагюрище, Панагюрище, 
сервиз „Гарант Авто 1“, 
 ул. „Оборище“ 120 

16:30 Първо заседание на спортните комисари 
гр. Панагюрище – ул. „Павел 
Бобеков“,  №2,  Хотелски 
Комплекс ”Каменград” 
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17:00 

 
Публикуване на стартов лист за 
церемониалния старт: 
за старт за секция 1 и 2, от етап 1 
 
 

гр. Панагюрище – ул. „Павел 
Бобеков“,  №2,  Хотелски 
Комплекс ”Каменград” 

17:15 Пресконференция преди старта на ралито 
гр. Панагюрище, сградата на 
общинска администрация -  
Общината, зала 1  

 17:30 Влизане на автомобилите в закрит парк гр. Панагюрище – център, 
площад  „20 април” 

19.00 Церемониален старт на ралито 
гр. Панагюрище – център, 
площад  „20 април” 

21.00 Старт на Ралито; Старт на секция 1 (етап1) -ЧК1 
SS 1/ SSS PANAGYURISTE/  

гр. Панагюрище – ул.  „30 
декември“ 

21:28 Финал на секция 1/ Етап 1 ЧК 1А 
гр. Панагюрище – ул. „Георги 
Бенковски“ 

 Събота, 12 май, 2012 г. 

10:30 Старт на  СЕКЦИЯ 2 /ЕТАП 1  / - ЧК 1В 
гр. Панагюрище – център, 
площад  „20 април” 

16:55 Финал на етап 1 
гр. Панагюрище – център, 
площад  „20 април” 

12:00 Публикуване на  стартовия списък за  Етап 2 
гр. Панагюрище – ул. „Павел 
Бобеков“,  №2,  Хотелски 
Комплекс ”Каменград” 

Неделя, 13 май, 2012 г. 

09:00 Старт на  Етап 2/ СЕКЦИЯ4/ - ЧК 6Д 
гр. Панагюрище – център, 
площад  „20 април” 

16:20 Финал на ралито 
гр. Панагюрище – център, 
площад  „20 април” 

16:30 Подиум церемония / Връчване на  наградите 
гр. Панагюрище – център, 
площад  „20 април” 

16:45 Финален технически преглед 
гр. Панагюрище, сервиз „Гарант 
Авто 1“,  ул. “Оборище” 120 

17:10 Пресконференция 
гр. Панагюрище, сградата на 
общинска администрация -  
Общината, зала 1  

 
17:30 

Публикуване на предварителните финални  
 
резултати 

гр. Панагюрище – ул. „Павел 
Бобеков“,  №2,  Хотелски 
Комплекс ”Каменград” 

18:00 Публикуване на официални финални резултати 
гр. Панагюрище – ул. „Павел 
Бобеков“,  №2,  Хотелски 
Комплекс ”Каменград” 
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4. Заявки: 

 
4.1.  Краен срок за изпращане на заявка за участие: 

 
Сряда, 02 май, 2012 г. до 24:00 ч. 
 

4.2. Процедура за заявка: 
 
Всеки желаещ да участва в ралито, трябва да  изпрати,  приложената и попълнена заявка, 
до секретариата, на адрес: 

 Спортен клуб  “Интерспиид Нова генерация” 
 София 1000, ул.“Княз Борис I“,  132  
 Тел: 359 2 9867603,  факс: 359 2 9867603 

Заявки, изпратени по факс, са валидни, само ако са придружени от фотокопия на 
пощенското клеймо. 

4.3. Максимален брой на записалите се участници – 50 екипажа. 
4.4. Такса за участие: 250.00 лв. с реклама на организатора. 

       500.00 лв. без реклама на организатора. 
 

  Всеки състезател ще получи: 
 

- Допълнителен регламент; 
- Пътна книга; 
- Карнети; 
- две сервизни плаки; 
- номера и плаки; 
- рекламни материали на организатора; 
- два пропуска за състезателите; 
- четири пропуска за сервизен персонал; 
- резултати. 

4.5. Заявките за участие ще бъдат приемани, само ако са придружени от вносна бележка с 
цялата такса за участие, по сметката на клуба: 

  ДСК ЕАД  гр. София, клон 4, ул.“Витоша“ 15 , банкова сметка номер:  
  IBAN: BG89STSA93000019180335,  BIC код: STSABGSF 

4.6.  Таксите за участие ще бъдат изцяло възстановени: 
 

- на кандидати, чиито заявки са отхвърлени 
- в случай, че ралито не се проведе 

 
Ако тази молба се изпраща по факс, оригиналът  трябва да стигне до организатора най-

късно една седмица след приключването на записванията. 
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Клас Група 

 S 2000-Rally: 1.6 турбо с 30 мм рестриктор 
2 S 2000-Rally: 2.0 Атмосферен 

Група R4 

3 Група N коли над 2000см3(досега N4) 

4 RGT коли 

5 

Група A коли над 1600см3 и до 2000см3 

Super 1600 
R2C (над 1600см3 и до 2000см3) 
R3C (над 1600см3 и до 2000см3) 
R3T (над 1600см3 ) 
R3D (над 2000см3) 

6 
Група A коли над 1400см3 и до 1600см3 

R2В (над 1400см3 и до 1600см3) 
Kit car над 1400см3 и до 1600см3 

7 
Група A коли до 1400см3  
Kit car до 1400см3  

8 Група N коли над 1600см3 и до 2000см3 

9 
Група N коли над 1400см3 и до 1600см3 

R1В (над 1400см3 и до 1600см3) 

10 
Група N коли до 1400см3  
R1А (до 1400см3 ) 

 
5. Сервизен парк: 

 
5.1. Откриване на сервизния парк: 

 
                    Петък, 11 май, 2012 г., 08.00 ч.  гр. Панагюрище, Околовръстен път.  
 
                    Всеки отбор ще бъде разпределен на определена площ в парка, съгласно: 
                     

Приоритет                             100 кв. / м. 
                    Без приоритет                         80 кв. / м. 

При желание от страна на екипажите за допълнителна площ, се заплащат по 10 лв. на кв. / м. 
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В сервизния парк ще бъдат допускани само автомобили,  идентифицирани с отличителни 
знаци, изрично указани от Организатора.  

 
5.2. Сервизен парк: 

Сервизи Име Време Смяна на гуми Зареждане 

ЕТАП 1  СЪБОТА   

А гр.Панагюрище 15 минути Да Да 

В гр.Панагюрище 30 минути Да Да 

С гр.Панагюрище 45 минути Да Не 

ЕТАП 2 гр.Панагюрище НЕДЕЛЯ   

Д гр.Панагюрище 15 минути Да Да 

Е гр.Панагюрище 30 минути Да Да 

F гр.Панагюрище 10 минути Да Да 

Отговорник:    Васил Кубадинов   0885 26 19 63,  е-mail: vkubadinov@abv.bg 
 
 

6. Контакти: 

 
 
 
 

Дейност Име Мобилен тел. E-MAIL / Електронна поща 

Директор на ралито Валя Панталева + 359 888 651304 vlpantaleeva@yahoo.com 

Зам. директор Стойко Вълчев + 359 889 901974 
 stoiko@donchev-sport.com 

Зам. директор (тресе и 
специални етапи) 

Ал. Дамянов +359 888 630107 al.damianov@abv.bg 
 

Секретар Евелина Хранова + 359 897 238668 e_hranova@abv.bg 
Председател на техн. 
комисия 

Благой Шишков  +359 888 814823  

Отг. връзки със 
състезателите 

Иван Тонев + 359 887 761114  

Радио връзки Tаньо Танев +359 888 899345  

Директор Пресцентър 
Габриела 
Иванова + 359 887 575030 gabby21bg@gmail.com 

Главен лекар д-р Николай 
Деянов 

+ 359 888 693933 
  

Резултати 
Георги 
Балабанов + 359 887 787090  

mailto:vkubadinov@abv.bg
mailto:vlpantaleeva@yahoo.com
mailto:stoiko@donchev-sport.com
mailto:al.damianov@abv.bg
mailto:e_hranova@abv.bg
mailto:gabby21bg@gmail.com


                  

 

РАЛИ ИНФО 

                14 

7. Гуми и гориво: 
 

Всички гуми трябва да са в съответствие с изискванията на документа „Допълнителен 
регламент“, а именно: 

7.1. Гуми за състезанието: 
Всички участници трябва да участват в състезанието с гуми, отговарящи на изискванията на 
Приложение IV  от  Международния правилник за провеждане на рали, на ФИА 2012 г.  и в 
съответствие с параграф 50 на същото приложение. Всяко несъответствие на гумите с 
изискванията на Приложение IV, трябва да се докладва на спортните комисари и те налагат 
наказания в съответствие с т. 152 и 153 от Международния кодекс на ФИА. 
 

7.2. Гуми за опознаването: 
Гумите, използвани за опознаване, трябва да бъдат: 
- хомологирани серийни гуми за асфалт; 

 
7.3. Специфични национални изисквания: 

По време на цялото състезание в  Република България дълбочината на шарката на гумите на 
автомобила не трябва да бъде по-малка от 1,6 мм. 
    Всяка гума, която при проверка не отговаря на изискванията, трябва да се маркира със 
специален знак и не трябва да бъде използвана. 
     Всяко нарушение на правилата за гумите ще бъде докладвано на спортните комисари и 
може да доведе до наказание - изключване на екипажа от състезанието. 
   Маркирането на гумите е задължително за всички състезатели. Трябва да се спазват 
следните    изисквания: 
    По време на ралито гумите трябва да се маркират в съответствие с изискванията на БФАС: 
 

- На изхода на всеки сервизен парк четирите гуми монтирани на автомобила и 
резервната гума трябва да бъдат маркирани със специално мастило, с един и 
същ цвят за всички състезатели.  
 

- Гуми, които не са били използвани при предишните специални етапи, или са били 
износени при използването и не отговарят на изискванията на правилата, трябва 
да се маркират отново. 

 
      Входът на зоната за маркиране е разположен след изхода на „зона за зареждане“. Нейният 
вход и изход са обозначени със знаци за “маркиране на гуми”. 
    Само по един от отбора на всеки екипаж има право да присъства в зоната, за да помага при 
маркирането и то само във време, когато състезателния автомобил се намира в тази зона. 
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8. Гориво: 
      Не се предвижда процедура по заявяване на гориво за това рали. Всички екипажи трябва 
да употребяват само разрешеното в Приложение J,  Параграф 252.9, гориво. Максимално 
допустимото олово в горивото за България е  0.013 г / л. 
 
9. Закон за движението по пътищата: 

Всички разпоредби на закона се прилагат за Рали „Средна Гора“ 2012 г. 
 

10. Хеликоптер на Рали „Средна Гора“ 2012 г. не се използва. 
 

11. Болници и застраховки: 
 

Институт „Пирогов” - София      +3592 915 41 
Окръжна болница - София          +3592 975 92 62,+359  887 208 288  
МБАЛ Пловдив                                 +359 32 150 
МБАЛ Пирдоп                                 +359 7181 5632, +359 7181 5929  
МБАЛ Панагюрище                                 +359357 7074 

11.1. Описание на застрахователно покритие: 
 

- Автомобили, застраховани от чужди компании, трябва да имат валидни български 
застраховки. Потвърждението трябва да бъде под формата на международна 
осигурителна карта (зелена карта). Тя се дава на състезателите от конкретната държава, в 
която се състезават. За автомобили,  идващи без зелена карта, застраховката трябва да 
бъде закупена на българската граница.  
 

- В случай на застрахователно събитие състезателят или негов представител, трябва да  
представят застраховката в срок от два дни. При настъпило застрахователно събитие в 
специален етап или преход, разноските са за сметка на състезателя. Ако пилот участващ в 
ралито е замесен в инцидент по време на който е ранен той или някой друг трябва да се 
съобщи по радиото както е посочено в Пътната книга и след това да установят тяхното 
местонахождение. При неспазване на това правило Спортните комисари могат да наложат 
наказания на екипажа, които могат да стигнат до изключване. 

- Тази застраховка е задължителна за всички участници в ралито, тя е валидна както на СЕ 
така и в преходите. Ако някой от българските състезатели е застрахован за материални 
щети тази застраховка не важи по време на състезанието. 

- Сервизните коли, дори и тези със стикер даден от организатора, не се смятат за участници в 
ралито. Те не се покриват от застраховката на ралито и са отговорност на техните водачи. 
 

12. Опознаване на трасето: 
12.1.  Регистрация: 
 

  Местоположение: Център на ралито, гр. Панагюрище, Хотелски Комплекс”Каменград”. 
              Сряда, 09 май, 2012 г., 08:00 – 10:00 ч. гр. Панагюрище, Хотелски Комплекс”Каменград”. 
               Четвъртък, 10 май, 2012 г., 08:00 – 10:00 ч. гр. Панагюрище, Хотелски 
Комплекс”Каменград”. 
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Един от членовете на екипажа трябва да подпише формуляр, включващ данни за 
автомобила, с който ще се проведе опознаването. Идентификационните номера, които ще бъдат 
раздадени при регистрацията, трябва да бъдат залепени от двете страни на автомобила, по време 
на опознаванията. 

 
12.2.  График за опознаване трасетата: 

 
Опознаването ще се проведе според посочения график: 

Графикът на опознаване ще е публикуван  в Приложение 2 на  допълнителния правилник. 
 

Състезатели, не изпълнили тези изисквания, няма да се допускат до опознаване. На 
екипажите се разрешава да преминават максимум два пъти по всяка отсечка. Отсечка, която се 
кара два пъти, се смята за една, но само в посока, указана в маршрута на ралито и то при намалена 
скорост и пълно спазване на правилата за движение. Всяко преминаване през СЕ ще се регистрира 
от съдя. Пътни карнети няма да се използват. На екипажите ще бъдат раздавани „Карта за 
опознаване“ на които ще се регистрира тяхното преминаване. Пътната полиция ще контролира 
скоростта на движение по СЕ  с радар. Максималната разрешена скорост е 60 км./ч. Всяко 
нарушение на регламента ще се докладва на спортните комисари, които ще налагат наказания, 
съгласно чл. 152 от Кодекса. 

13. Технически преглед, маркиране и пломбиране: 
 
13.1. Калобрани (Приложение J): 

Разрешено е използването на напречни калници в съответствие с Приложение J 
 

13.2. Стълкла (Приложение J): 
Стъклата трябва да бъдат хомологирани за използване на пътя и в съответствие с 
Приложение J 
 

13.3. Защитно облекло: 
Контролът на защитното облекло и каските ще се осъществи на техническият преглед. 
Каските трябва да бъдат записани в официалният лист на ФИА Приложение J. 
Задължително е пилотът и навигаторът да носят хомологирани ръкавици, бельо, чорапи и 
обувки в съответствие с Стандарта на ФИА 8856 - 2000. Задължително е използването на 
системата HANS за всички пилоти и навигатори в съответствие със правилника на ФИА, 
Приложение L глава III. 
 

13.4. Ниво на шума: 
По всяко време на състезанието нивото на шум може да бъде проверявано. То трябва да 
отговаря на Приложение J 

13.5. Специални национални ограничения: 
Колите трябва да бъдат представени на техническият преглед със залепени плаки, номера 
и реклами определени от организатора. Всеки екипаж който закъснее за явяване на 
техническият преглед (в съответствие с изготвеният график който ще бъде публикуван 
след изготвяне на списъка на заявените) ще бъде глобен както следва: 



                  

 

РАЛИ ИНФО 

                17 

 
до 10 мин.    150 лв. 
от 10 до 30 минути  300 лв. 
над 30 минути  по решение на спортните комисари. 
 

13.6. Инсталиране на проследяваща апаратура: 
   Място: Сервиз „Гарант Авто 1 “, гр. Панагюрище  ул. „Оборище“ 120 
   Дата: петък, 11 май, 2012 г. 

    Час: 12:00  -  12.30 ч. 
 Часовият график за маркиране и пломбиране ще бъде публикуван предварително. 
Всеки екипаж, явил се извън графика, ще бъде парично санкциониран в размер на 50 лв.  
Заключителен технически преглед  - гр. Панагюрище сервиз „Гарнт Авто 1“ ул. „Оборище“ 
120. 
 

14. Шейкдаун не се предвижда. 
 

15. Стартова система на специален етап: 
 На старта на всеки специален етап има следното оборудване: 

-  Фотоклетка; 
- “стоп” маркер; 
- дисплей за време, свързан със светлинен елемент; 
- принтер. 
 

 Същите работят, както следва: 
- Дисплеят показва текущото реално време /чч. мм. сс./,  като последните 10 секунди 

от минутата се отброяват в обратен ред  и последните 5 секунди са синхронизирани с 
мигащи червени, светлинни елементи. 

- “Стоп” маркерът е разположен на стартовата линия 40 см. след нея, където се 
намира фотоклетката. 

- Фотоклетката е свързана с дисплей и принтер, на които се записва реалното 
стартово време. Всеки “фал старт” се регистрира на принтера. 

В случай че се налага да се започне процедура за ръчно провеждане на старта, след 
връчването на карнета на екипажа, маршалът ще започне броене на глас: 30 сек. - 15 сек. - 10 
сек., като последните пет секунди се броят една по една, отново в обратен ред. Когато 
последните 5 секунди са изминали, началният сигнал трябва да бъде даден. Ако в рамките 
на 20 секунди след подадения сигнал, екипажът не извърши стартовата процедура, 
автомобилът ще бъде отстранен от стартовата линия на безопасно място, а екипажът 
изключен от състезанието. 

 
За регистриран фалстарт екипажът ще бъде наказан както следва: 
 

- 1 наказание: 10 секунди; 
- 2 наказание: 1 минута; 
- 3 наказание: 3 минути. 

 
Следващо наказание: по решение на спортните комисари. 
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Ръчна стартова процедура: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    ВРЕМЕ ДО СТАРТА ГЛАСОВА 
КОМАНДА 

          ЗНАК 

30 SEC    30  

15 SEC    15  

 
            10 SEC 

 
   10 

 
 
5 SEC 
 

   5 
 

 
4 SEC 
 

   4 
 

 
3 SEC 
 

   3 
 

 
2 SEC 
 

   2 
 

 
1 SEC 
 

   1 
 

 
 

            0 SEC 
 

  GO 
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16. Финална система: 
- Специалният етап завършва с летящ финал. Спиране между жълтия знак и знака стоп е 

забранен и ще бъде докладвано на спортните комисари. Времето ще бъде записвано на 
финалната линия и ще бъде регистрирано от хронометър. Времеизмерващият екип поставя 
фотоклетката на финалната линия, до знака с черен флаг на червен фон. Екипажът трябва 
да спре на червения знак STOP, за да му се впише времето в карнета (часове, минути, 
секунди и десета от секундата).  Ако времеизмерващият екип не може да даде точното 
време на финиширане в момента, съдиите се подписват на карнета и времето на екипажа 
ще бъде вписано на следващата контрола. 
 

17. Рали представяне. 
 

18. Медия: 
 

Лице за контакти преди състезанието: 
Директор пресцентър Габриела Иванова тел. +359 (0) 887 57 50 30,  
e-mail gabby21bg@gmail.com 
 
Процедура по акредитация: 
 
Акредитирани мога да бъдат само практикуващи журналисти и фотографи. 
 
Акредитация:  
Място: гр. Панагюрище, сградата на общинска администрация -  Общината, зала 1             
Време: петък, 11 май, 2012  от 08:00 ч. 

   Пресцентър:  

Място:  гр. Панагюрище, сградата на общинска администрация -  Общината, зала 1  

Време: 
Откриване:  08:00 ч., петък, 11 май, 2012 г. 
Закриване:  19:00 ч., неделя, 13 май, 2012 г. 
 

             Пресконференции: 
 

Предварителна пресконференция: 11:00 ч., сряда, 11 април, 2012 г. – Пресклуб  „България“, 
София, Национален стадион „Васил Левски“. 

Предварителна пресконференция: 11:00 ч., петък, 04 май, 2012 г. – Пресклуб  „България“, 
София, Национален стадион „Васил Левски“. 
Пресконференция: 17:15 ч., петък, 11 май, 2012 г. гр. Панагюрище, сградата на общинска 
администрация -  Общината, зала 1 . 

Заключителна пресконференция: 17:10 ч., неделя, 13 май, 2012 г. гр. Панагюрище, сградата на 
общинска администрация -  Общината, зала 1 . 

 
 
 

mailto:gabby21bg@gmail.com
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19. Болници и безопасност: 
 

Спешен телефон – 112. 
 
Телефонни номера за: 
А. Болници: 

- Институт „Пирогов” - София     +3592 915 41 
- Окръжна болница - София       +3592 975 92 62,+359  887 208 288  
- МБАЛ Пловдив                             +359 32 150 
- МБАЛ Пирдоп                             +359 7181 5632, +359 7181 5929  
- МБАЛ Панагюрище                             +359357 7074 

 
Б. Полиция: 
 

- Полиция (национален номер)    166 
- Спешна медицинска помощ (национален номер) 150 
- Противопожарна служба (национална номер)  160 
- Гражданска защита      +3592 8626075 
- Пътна помощ (национален номер)   146 
- Пътна помощ     +3592 980 33 08,+359 0895 55 88 48 

 
С. Аптеки: 
 

                          ВИТА-АНГЕЛИНА ДИКОВА ЕТ   адрес: гр. Панагюрище, ул.“ Г. Бенковски“ 1 
            АПТЕКА РАЯ   адрес: гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“ 21 
             АПТЕКА ХИПОКРАТ   адрес: гр. Панагюрище, ул.“Макгахан“ 2 
           АНКА КЕСЯКОВА ЕТ  адрес: гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“ 1, бл. 3 
            ЛЮ-СИ-Л.СТАНЕВА ЕТ   адрес: гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“ 2 

 
20. Общи сведения за България: 

 
Държава:                                  България е парламентарна република. Парламентът има 

законодателна власт, изпълнителната власт принадлежи на 
Министерски съвет и местните общности. 

 
        Територия:   110 910 km2 
        Столица:    София 

 
       Граници:                             Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Турция. 
       Часова зона:    GMT + 2. 

География: Климат:  Климатът е континентален. Средна годишна 
температура -  10.5° C. Средната юлска температура на 
Черноморието е 22,6° С. Зимата е мека. Температурите варират 
от 0° С до минус 7° C.  И рядко падат до минус 20 ° С. Зимата 
продължава повече от 4 месеца, предлага  отлични условия за 
зимни спортове в планината.  

Най-висок връх:   Мусала (2925 m). 
 

http://www.goldenpages.bg/bg/b/35D40439-142E-DD11-AF55-00145E9525E4
http://www.goldenpages.bg/bg/b/60019BE9-8D5B-DC11-AF55-00145E9525E4
http://www.goldenpages.bg/bg/b/70A184D7-875B-DC11-AF55-00145E9525E4
http://www.goldenpages.bg/bg/b/5AEEB3B1-1F02-DD11-AF55-00145E9525E4
http://www.goldenpages.bg/bg/b/846B4CE8-AD03-DC11-B6C5-00145E9525E4
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Население: 
Численост :    7 385 367 
Гъстота на населението:            65.5 inhabitants/ km2 

 
Средната продължителност 
на живота:       Мъже 68.14 год., Жени 75.59 год. 
Религии:         Православна - 82.6%, Мюсюлмани - 12.2%, Католици - 0.6%, 

Протестанти, 0.5%, Други - 4.1 %. 
      Говорими езици:                       Български, английски, френски и немски 
 
 
 

Движение:   Ляво 
Задължителни колани за безопасност 
Разговор с мобилен телефон е забранен по време на шофиране, 
с изключение на "свободни ръце". 

  
Употребата на алкохол при шофиране е строго забранена! 
 
Ограничение на скоростта:   Градове – 50 км./ч. 

Извън градовете – 90 км./ч 
Магистрали – 130 км./ч 

 
Други: 

 Валута:                                      Български лев 
 Обменен курс: (10.04.2012):             1 EURO = 1.96 BGN/лев. 
                 1 USD = 1.56 BGN/лев. 
                 1 GBP = 2.15 BGN/лев. 
Кредитни карти:                                     Visa and MasterCard. 
Вода:                           Чешмяната вода е  безопасна за пиене. 
Здраве:                           Не са необходими ваксинации. 
Електричество:                          220 V . 
Телефон:                                                 Международният код за чуждестранни обаждания:  

 00359 
Код за София:       02 
Код на Панагюрище:     357 
 

21. Хотели: 
 
Каменград ХОТЕЛ & СПА - Панагюрище  

http://kamengrad.thracian-hoteliers.com/ 
гр. Панагюрище – 4500, ул. "Павел Бобеков", 2  
Телефон: +359 (0) 357 628 77, Мобилен: +359 (0) 879 801 901 
Факс: +359 (0) 357 671 90 
E-mail: complex_kamengrad@abv.bg 

 

http://kamengrad.thracian-hoteliers.com/
javascript:internSendMess('complex_kamengrad@abv.bg')
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Хотел Ресторант Виктория 
пл. "20-ти Април" 2, гр. Панагюрище 
 www.hotelrestaurantvictoria.coм 
+359 357 67183     +359 887 380915  
e-mail: victoria_2005@abv.bg 
Комплекс Таверната - Панагюрище 
http://geocities.com/tavernata/ 
гр. Панагюрище – 4500, ул. 'Г. Бозаджиев',  24 
тел:   +359 (0) 357 63659  +359 (0) 357 63659   

Хотел Джуджева Къща    
ул. "Кръстъо Чолаков" 17, гр. Панагюрище 
 +359 896 060677  ,  +359 899 962363  
www.hoteldjudjevakyshta.com 

       Семеен хотел БОНБОН 
     гр. Панагюрище – 4500, ул. „Цар Освободител“, 8 
       тел: +359 (0)357  64727     +359 (0)888  420188 
 

Семеен хотел М. & С. Буров  
http://www.msburov.com 
гр. Панагюрище 4500,  
ул. 'Г. Бенковски', 46 

 
Замъка Вебо 
 http://zamakavebo.info/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
гр. Панагюрище 
ул. "Рад Гемеджиев" 20 
GSM: 0889939515; GSM: +359 (0) 889939515 
GSM: +359 (0) 894048675 
тел/факс: 0357/6 30 15; 0357/6 30 15 
 
Комплекс Дюлгерите  
ул. "Мангър Войвода" 30, гр. Копривщица 
+359 (0) 7184 2027, +359 (0)  894 681032 

Хотел Хаджиите  
ул. "Хаджи Ненчо Палавеев" 5-15, гр. Копривщица 
+359 (0) 7184 2123, +359 (0)  7184 2144, +359 (0) 889 070077 

Хотел Механа Св. Георги  
ул. "Томагелова Чета" 14, гр. Копривщица 
+359 (0) 7184 2393 

mailto:victoria_2005@abv.bg
http://geocities.com/tavernata/
http://www.hoteldjudjevakyshta.com/
http://www.msburov.com/
http://zamakavebo.info/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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Къща Янко Кехая  
ул. "Салчо Василев" 7, гр. Копривщица 
+359 (0) 7184 2358 

Хотел Джоголанова Къща  
бул. "Хаджи Ненчо Палавеев" 89, гр. Копривщица 
+359 (0) 888 550996, +359 (0) 7184 2911 

Хотел Панорама  
ул. "Г. Бенковски" 40, гр. Копривщица 
+359 (0)  7184 2035, +359 (0) 888 531441 

Сарафова Къща  
ул. "Тумангелова чета" 7, гр. Копривщица 
+359 (0) 7184 2130, +359 (0) 887 572362  
 

SPA Hotel Relax  
Гр. Стрелча,тел.: (03532) 34 22 тел.: (03532) 34 33 GSM: (0899) 11 96 56 GSM: (0899) 11 96 54 
web: http://www.relax.bgbiznes.com e-mail: relax_spahotel@abv.bg 
 
 
Хотел механа ХІХ век 
 гр.Стрелча бул. „България“ 70а тел./факс: (03532) 35 55 GSM: (0888) 42 18 27 GSM: (0895) 85 
76 50 web: http://www.hotel-19vek-strelcha.com e-mail: 19vekstrelcha@dir.bg 
 
Хотел Модерния Хан  
Гр. Златица,Телефон: 0728/66116 Мобилен: 0896/837515 Е-майл: moderenhan@abv.bg 
Интернет: www.moderenhan.net76.net 

Хотелски комплекс "БОРОВА ГОРА" 
гр. Пирдоп, п.к. 12 
e-mail: reservations@borovagora.com,моб. тел.: +359 89 0111 222 моб. тел.: +359 89 5551 402 

хотел "Централ-Пирдоп" 
 тел/фах : 07181 5878, GSM : 886 890875 е-мail : central_pirdop@mail.bg 
 
Хотел Стрелча  бул. „България“ 67 тел.: (03532) 22 03, (03532) 35 85 
 
SPA Hotel Relax  тел.: (03532) 34 22 тел.: (03532) 34 33 GSM: (0899) 11 96 56 GSM: (0899) 11 96 
54 web: http://www.relax.bgbiznes.com e-mail: relax_spahotel@abv.bg 
 
Хотел механа ХІХ век гр.Стрелча бул. България 70а тел./факс: (03532) 35 55 GSM: (0888) 42 
18 27 GSM: (0895) 85 76 50 web: http://www.hotel-19vek-strelcha.com e-mail: 
19vekstrelcha@dir.bg 

http://www.relax.bgbiznes.com/
mailto:relax_spahotel@abv.bg
http://www.hotel-19vek-strelcha.com/
mailto:19vekstrelcha@dir.bg
http://www.moderenhan.net76.net/
mailto:central_pirdop@mail.bg
http://www.relax.bgbiznes.com/
mailto:relax_spahotel@abv.bg
http://www.hotel-19vek-strelcha.com/
mailto:19vekstrelcha@dir.bg
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22. Туристически информационни центрове  
Национален туристически информационен център: 

 София - град София 1040, пл. "Света Неделя" № 1, телефон: 02 / 933-58-11, телефон: 02 / 933-58-21, 
GSM:    0882 / 80-02-59, GSM: 0882 / 80-02-70, факс: 02 / 989-69-39, www.tourism.goverment.bg, 
www.bulgariqtravel.org 

 Панагюрище - туристически информационен център 
  град Панагюрище 4500, пл. "20-ти април" www.panagyurishte.org 
 
 Сандански -  туристически информационен център - 1 
 град Сандански 2800, "Туристически информационен център-Сандански" ЕООД, пл. "България" № 1, 
телефон: 0746 / 3-05-49, факс: 0746 / 3-24-03 
 http://bg-bg.facebook.com/sandanski.tourism 
 
Туристически Информационен Център - Русе:  
ул. “Александровска” 61, тел/факс: 082/82 47 04;  
e-mail: tic@tic.rousse.bg 
 
Културен И Туристически Информационен Център – Варна 
Гр. Варна, пл. „Св. св. Кирил и Методий“ (Козирката) 
тел.+35952608918 
факс:+35952608919,e-mail: office@varnainfo.bg 
web: www.varnainfo.bg 
 
Летище и въздушни компании                ЛЕТИЩЕ СОФИЯ 

бул. „Христофор Колумб“ 1 
1540 София 
02 9372211 

ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ 
пл. „Централен“ 1 
Пловдив 
032 601127 

БЪЛГАРИЯ ЕР 
бул. "Брюксел" № 1 Летище София  
София 1540  
Факс: +359 (0) 2 937 32 54  
E-mail адрес: office@air.bg  
 BRITISH AIRWAYS   http://www.britishairways.com/ 
 LUFTHANSA  http://www.lufthansa.com/ 
 AIRFRANCE   http://www.airfrance.com/ 
 EAZYJET http://www.easyjet.com/ 

 

http://www.tourism.goverment.bg/
http://www.bulgariqtravel.org/
http://www.panagyurishte.org/
http://bg-bg.facebook.com/sandanski.tourism
mailto:tic@tic.rousse.bg
mailto:office@varnainfo.bg
http://www.varnainfo.bg/
http://www.air.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/98
mailto:office@air.bg
http://www.lufthansa.com/
http://www.airfrance.com/
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Компании за сигурност                   3С СОТ АД 
Адрес: 1407 София, ул. „Сребърна“ 14 
Телефон: +359 (0) 2/868 91 95, 0700 14 000 

       Факс: +359 (0) 2/868 71 87 
АКБ Форест АД 
Адрес: София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 12 
Телефон: +359/2/963 05 70; 969 29 22 
Факс: +359/2/963 20 68 
Аркус Сигурност ООД 
Адрес: София, бул.Шипченски проход 47  
Телефон: +359/ 2/971 30 97 

Боду СОД ООД 
Адрес: София, бул. "Цариградско шосе" 29, 
Телефон: +359/ 2/ 944 20 00 
Факс: +359/ 2/ 946 16 5 

 

Сигма АД 
Адрес: 1000 София, ул."Гурко" 76, вх.Б, ет.2, ап.6  
Телефон: +359/ 88/834 433 
Факс: +359/ 2/981 43 4 

Таксиметрови компании:                             ТАКСИ ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 
София 1618, ж.к. „Овча Купел“ 1, ул. „Обиколна“ №35  
тел. 02 / 956 55 05  
тел. 02 / 956 55 06  
E-mail: za1euro@abv.bg  
Web Site: http://za1euro.hit.bg  
телефон за поръчки: +359 (0) 2/80700 , +359 (0) 2/9622226  
+359 (0) 88/7622226  
 
ЙЕЛОУ ТАКСИ 91119  
Диспечерски център:_за поръчки:  
02 / 91119 - без допълнителни импулси,  
за абонати на Мтел: 088 / 1219  
http://www.yellow-taxi.net/  
Централен офис:  
жк. „Дианабад“, бул. „Никола Габровски“ № 1 (южни 
трибуни),  
тел. +359 (0) 9621333; 02 / +359 (0) 9622295; +359 (0) 02 / 
9622297 
 

                                                                                 О КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 
На телефон -+359 (0)  973 21 21 можете да поръчате такси 24 
часа в денонощието.  
За абонати на MTel съкратеният номер е 12 12 без 

mailto:za1euro@abv.bg
http://za1euro.hit.bg/
http://www.yellow-taxi.net/
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допълнителни импулси.  
За абонати на VIVATEL съкратеният номер е 12 12 без 
допълнителни импулси.  
За абонати на GloBul съкратеният номер е 089 973 21 21 без 
допълнителни импулси  
Централа :  
София 1574, жк. „Слатина“, ул. „Боян Магесник“ № 1 ;  
Телефон : (+359 2) 973 37 70 .  

РАДИО СВ ТАКСИ  
за поръчки телефон:  
+359 (0) 2/91263, +359 (0) 88/1263, +359 (0) 89/1263  
За контакти: тел.: +359 (0) 2/963 09 51  
http://www.cbtaxi.com 

РИКАРС ТАКСИ  
за поръчки телефон: (02) 91114  
за абонатите на Мобилтел - 114  
за абонатите на Глобул - +359 (0) 898 11 114  
за всички останали -+359 (0) 888 114 или +359 (0) 898 11 114  
http://www.ricars.net 

Фирми за отдаване на коли под наем 
AVIS     www.avis.bg 
HERTZ   www.hertz.bg 
EUROCAR   www.eurocar.bg 
BUDGET     www.budget.bg 
 

  Aвтосалони  АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД 
Централен офис: 2227 кв. “Божурище“, бул. „Европа“ 157 
тел. 8022222; Факс: 8022106 
E-mail: avtomotor@citroen.bg; Website: 
http://www.citroen.bg 
Автосалон и сервиз: 2227 „Божурище“, бул. „Европа“ 157 
тел. 8022220; Факс: 8022255 
Автосалон: Ул. „Опълченска“, бл. 42 А -- 9311218; Факс: 
8329136 
Автосалон: Ул. „Тинтява“ 5 А -- 9713772; Факс: 9712839 

 
  АУТО ФРАНС 3000 ЕООД 

Офис: 1510 София, кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ 5 
тел. 9198777; Факс: 9434774 
Website: http://www.autofrance3000.com 

 
МИРКАТ ООД 
Централен офис и шоурум: 1505 София, ул. „Петрохан“ 22 
тел. (02)9461276, 9433833, 9434986, 4390930;  
Факс: (02)9433481; E-mail: office@suzuki.bg;  
Website: http://www.suzuki.bg 

http://www.cbtaxi.com/
http://www.ricars.net/
http://www.avis.bg/
http://www.hertz.bg/
http://www.eurocar.bg/
http://www.budget.bg/
mailto:avtomotor@citroen.bg
http://www.citroen.bg/
http://www.autofrance3000.com/
mailto:office@suzuki.bg
http://www.suzuki.bg/
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МОТО-ПФОЕ ЕООД 
Фирмен комплекс Люлин: 1360 София, жк Люлин, бул. 
Сливница 444 (до ІІ метростанция) 
Тел. 9842222; Факс 9842233; E-mail: 
motopfohe@motopfohe.bg; Website: 
http://www.motopfohe.bg 
Фирмен комплекс Младост: 1729 гр. София, жк. „Младост“ 
1 А, бул. „Александър Малинов“ 27 

СТАР МОТОРС ЕООД 
Автосалон - център: 1421 София, бул. „Арсеналски“ 2 
 Тел. 0700 123 56, (02)4621222, 0889 404505, 0899 999037 
E-mail: office@mazda.bg; Website: http://www.mazda.bg 
Автосалон и сервиз - Аерогара: 1540 гр. София, 
 бул. „Христофор Колумб“ 43 
Продажби тел. (02)4621206, 0888 666199, 0889 008129; 
Сервиз тел. (02)4621203, 0899 999152 
Централен сервиз - Аерогара София: 1540 гр. София, бул. 
„Христофор Колумб“ 43 тел. (02)4621203, 
0899 999152; E-mail: service@mazda.bg Тел. 8178888; Факс: 
8178899; E-mail: mladost@motopfohe.bg 

ТМ АУТО ЕООД 
ТМ Ауто Запад: 1332 гр. София, бул. „Сливница“ 570; 
 Тел. 8064205; Факс 8064275 
Търговски отдел: Тел. 9604110; Факс 8064271; Сервиз: Тел. 
9604105; Факс: 8064273 
E-mail: tmauto@toyota.bg; Website: http://www.tmauto.bg, 
http://www.usedcars.bg 
ТМ Ауто Изток: 1784 гр. София, бул.“ Цариградско шосе“ 
163; Тел. 9604100; Факс 8064290; Спешна помощ (20.00-8.00 
ч): GSM 0899 121212  
Търговски отдел: Тел. 9604110; Факс 8064291; Сервиз: Тел. 
9604120; Факс 8064292 
E-mail: tmauto@toyota.bg; Website: http://www.tmauto.bg, 
http://www.usedcars.bg 
Автосалон Lexus София: 1784 гр. София, бул. „Цариградско 
шосе“ 149; Тел. 4895070 
Тел./факс 9581844; Извън работно време: GSM 0896 800021; 
E-mail: sales@lexus-bulgaris.bg 
 
 

mailto:motopfohe@motopfohe.bg
http://www.motopfohe.bg/
mailto:office@mazda.bg
http://www.mazda.bg/
mailto:service@mazda.bg
mailto:mladost@motopfohe.bg
mailto:tmauto@toyota.bg
http://www.tmauto.bg/
http://www.usedcars.bg/
mailto:tmauto@toyota.bg
http://www.tmauto.bg/
http://www.usedcars.bg/
mailto:sales@lexus-bulgaris.bg
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ДАРУ КАР АД 
Офис: 1592 гр. София, жк. „Дружба“ 1, ул. „Илия Бешков“ 2  
Тел. (02)9601604, (02)9601605 
Факс: (02)9601613; E-mail: contact@darucar.com;  
Website: http://www.darucar.com 

ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕООД 
Автосалон: 1618 гр. София, бул. „България“, ул.“ Бяло поле“ 
8 Д; Тел. (02)80888; Факс: (02)8088875 
E-mail: office1@gauto.bg; Website: http://www.gauto.bg 

БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД 
Офис и автосалон: 1510 гр. София, кв. „Хаджи Димитър“; 
ул. „Резбарска“; Тел. 9198800; Факс: 8468481; 
http://www.mercedes-benz.bg 

 

 

 

23. Други процедури. 
  

24. Пресцентър: 
Пресцентърът ще бъде на разположение по време на 9-то издание  на Рали "Средна гора“.Той 

се намира в гр. Панагюрище, сградата на общинска администрация -  Общината, зала 1. 
Пресцентърът  ще бъде напълно подготвен да посрещне изискванията на журналистите и гостите 
на ралито. Ще разполага с високо – скоростен,  безжичен интернет и копирна техника, която ще 
бъде на разположение на територията на Центъра на ралито. 

25. Отличителни знаци: 
  

25.1. Отличителни знаци на длъжностните лица: 
 

- Оранжева жилетка                                                       Съдия по безопасност 
- Оранжева жилетка с бели ивици и текст                 Служител по безопасност 
- Синя жилетка с бели ивици и текст                          Отговорник на пост 
- Зелена жилетка                                                             Медия 
- Червена жилетка                                                          Отговорник на СЕ 
- Червена жилетка  или червено яке.                          Отговорник за връзка със 

            състезателите 
- Жълта жилетка със син знак                                       Радио 
- Бяла жилетка                                                                 Медицински служител 
- Черна жилетка                                                              Технически комисар 

 
 
 

mailto:contact@darucar.com
http://www.darucar.com/
mailto:office1@gauto.bg
http://www.gauto.bg/
http://www.mercedes-benz.bg/
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26. Реклама и обозначение: 
 

26.1. Условия за реклама: 
 

Състезателите са свободни да поставят всякакъв вид реклама по техните коли, с 
изключение на такава, която: 
- е позволена от националната власт и от регламента на ФИА; 
- не е  призив за война; 
- не е политически и религиозно насочена. 
 

26.2. Текстът и рекламите, предоставени от организатора трябва да бъдат ясно 
поставени, съгласно допълнителния  регламент на ралито, или от бюлетин, издаден преди 
крайния срок за подаване на заявки. 
 

26.3. Плаки на вратите (състезателни номера) имена на пилоти. 
26.4. Плаки: 

                                          
 

Две плаки за предните врати с дължина 67 см. и височина 17 см., от които 1 см. бял 
борд. Всяка от тези плаки трябва да съдържа квадрат с черен матов цвят за номера. Този 
квадрат трябва винаги да бъде в началото на плаката. Цифрите трябва да са високи 14 см., 
широки  - 2 см. и да са от флуоресцентен жълт цвят (PSM 803). Остатъкът от плаката за 
вратата остава запазена за ползване от организатора. 

Всяка плака се поставя хоризонтално на челния ръб на всяка предна врата, като 
номера е отпред. Върхът на плаката да се намира между 7-ия и 10–ия см. от долния 
ограничител на прозореца. 

Никаква сигнализация, освен цветната схема на колата, не бива да се поставя на по-
малко от 10 см. от плаката. 
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26.4.1. Състезателни номера: 
Плаките и рекламите да бъдат поставени на автомобилите преди техническия 

преглед. Трябва да се запази място на автомобила за реклама на организатора. Рекламата 
на организатора се обявява с бюлетин. 

- Задно стъкло: 
Плака за задното стъкло - 30 см. широка и 10 см. висока е оставена за ползване 
от организатора. Тя се поставя на върха на задното стъкло, центрирано от 
ляво на дясно, както е указано в специалния регламент.  Съседна площ от 15 
кв.см. ще съдържа състезателния номер с височина 14 см. от флуоресцентен 
оранжев цвят (PSM 804), на светъл фон. Този номер може да бъде 
отражателен и трябва да бъде видим отзад, на нивото на погледа. 
 

- Странични стъкла: 
Двата номера се поставят върху страничните задни стъкла, високи 20 см. и  с 
ширина на шрифта, най-малко 2,5см, с оранжев флуоресцентен цвят (PMS 
804).  
Тези номера се поставят на върха на страничните задни стъкла, заедно с 
името на пилота. 

- Плака за покрива: 
Поставя се плака на покрива - широка 50 см. и висока 52 см., като горната част 
е ориентирана към предницата на автомобила. Състезателният номер ( с 
черен матов цвят -  с размери 5 см. на 28 см. ) се поставя на бял матов фон - 
широк 50 см. и висок 38 см. Плаката за предницата е вписана в правоъгълник с 
размери 43см.  на 21.5 см. На нея е поставен състезателния номер и името на 
ралито. 
 

Състезателните номера, рали плаките и рекламите трябва да бъдат поставени на 
автомобилите преди техническия преглед. Мястото за реклама на организатора трябва да се 
запази на автомобила. Рекламата на организатора се обявява с бюлетин. 

 
26.4.2. Имена на пилоти и навигатори: 

Името на пилота и знамето на неговата националност по паспорт се поставят на задното 
странично стъкло от двете страни на колата, под състезателния номер. Фамилията на пилота 
трябва да бъде изписана с букви „Хелветика“, като първата буква на името е главна, а останалите 
– малки, в бяло - на светъл фон, с височина 6см. и ширина 1см. 

 
 
 
 
 
 

27. Медицинска помощ и сигурност: 
Спешен телефон 112 
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 Околни болници и центрове за спешна медицинска помощ 
 

 
 
 

 
 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГРАФИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ СПЕЦИАЛНИТЕ ЕТАПИ                                                                       
 

ПОЛИЦИЯ 
Национален номер       166 
БЪРЗА ПОМОЩ 
Национален номер        150 
ПОЖАРНА 
Национален номер        160 
ПЪТНА ПОМОЩ 
Национален номер        146 

Институт „Н. И. Пирогов” София                                           02 915 41 

Болница София                    02 975 92 62 
          0887 208 288 
Спешен център Панагюрище                      0357/70-74 
                                                                                                                           0357/ 23-72  
Спешен център Пазарджик      034 444 535 
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Време в минути преди старта на 
специалния етап (СЕ) 

ССЕ 1 СЕ 2 СЕ 3 СЕ 4 СЕ 5 СЕ 6 

До 90’ Публика,преса, сервизи 19:43 09:48 10:16 10:59 12:42 13:55 

До 50’ 
Автомобил за проверка на 
трасето 

20:23 10:28 10:56 11:39 13:22 14:35 

До 45 ‘ Наблюдател на ФИА, БФАС 20:28 10:33 11:01 11:44 13:27 14:40 

До 44' Автомобил за сигурност S2 20:29 10:34 11:02 11:45 13:28 14:41 

До 30‘ Автомобил за сигурност S1 20:43 10:48 11:16 11:59 13:42 14:55 

До 20’ 
Автомобил на организатора 
000 

20:53 10:58 11:26 12:09 13:52 15:05 

До 15’ Автомобил на организатора 
00 

20:58 11:03 11:31 12:14 13:57 15:10 

До 10’ Автомобил на организатора 
0 

21:03 11:08 11:36 12:19 14:02 15:15 

Старт Първи състезателен 
автомобил 

21:13 11:18 11:46 12:29 14:12 15:25 

 
Време в минути преди старта на 
специалния етап (СЕ) 

СЕ 7 СЕ 8 СЕ 9 СЕ 10 ССЕ 11 

До 90’ Публика,преса, сервизи 08:13 08:41 11:44 12:12 14:15 

До 50’ Автомобил за проверка на 
трасето 

08:53 09:21 12:24 12:52 14:55 

До 45 ‘ Наблюдател на ФИА, БФАС 08:58 09:26 12:29 12:57 15:00 

До 44' Автомобил за сигурност S2 08:59 09:27 12:30 12:58 15:01 

До 30‘ Автомобил за сигурност S1 09:13 09:41 12:44 13:12 15:15 

До 16’ 
Автомобил на организатора 
000 

09:23 09:51 12:54 13:22 15:25 

До 16’ 
Автомобил на организатора 
00 

09:28 09:56 12:59 13:27 15:30 

До 14’ 
Автомобил на организатора 
0 

09:33 10:01 13:04 13:32 15:35 

Старт 
Първи състезателен 
автомобил 

09:43 10:11 13:14 13:42 15:45 

        ПРИЛОЖЕНИЯ 
  Етап 1                                                                  Часови графици 
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CEREMONIAL START  
    
  TC 

SS Location 
SS  

distance 
Liaison 

distance 
Total 

distance 
Target 

time 
First  Car 

due 
   

    CEREMONIAL START 
Panagyurishte Center 
Friday, 11 May 2012 

        
19:00 

   

   
  Start Leg 1 Friday, 11 May 2012    
  0 Start Leg 1         21:00   

Se
ct

io
n 

1   RZ Refuel All competitors            

  1 Distance to next refuel (6.76) (3.31) (10.07)      

  1 Panagyurishte 1   0,82 0,82 00:10 21:10   

  SS1 Panagyurishte 1 6,76    21:13   

  1A Panagyurishte Center Parc Ferme IN 0,69 7,45 00:15 21:28   

  Overnight Parc    
  Re-Start Leg 1  Saturday, 12 May 2012    

   
  TC 

SS Location 
SS  

distance 
Liaison 

distance 
Total 

distance 
Target 

time 
First  Car 

due 
   

            
  1B Panagyurishte Center Parc Ferme OUT       10:30  

Se
ct

io
n 

2 

  1C Service A IN   1,80 1,80 00:10 10:40  

    Service A (6,76) (3,31) (10,07) 00:15    

  1D Service A OUT          10:55  

  RZ Refuel All competitors            

  2 Distance to next refuel (45.90) (65.14) (111.04)      

  2 Strelcha 1   16,43 16,43 00:20 11:15  

  SS 2 Strelcha 1 16,21     11:18  

  3 Koprivshtitsa   5,69 21,90 00:25 11:43  

  SS 3 Koprivshtitsa 10,42       11:46  

  4 Chelopech Gold Mining 1   27,50 37,92 00:40 12:26  

  SS 4 Chelopech Gold Mining 1 19,27    12:29  

  4A Regroup & Technical Zone IN 15,52 34,79 00:35 13:04   
    Regroup       Max:00:15      

  4B Regroup & Technical Zone OUT / Service B IN   13:19   

Se
ct

io
n 

3 
    Service B (45.90) (65.14) (111.04) 00:30     

  4C Service B OUT         13:49   

  RZ Refuel All competitors             

  3 Distance to next refuel (32.23) (79.56) (115.04)       

  5 Strelcha 2   16,43 16,43 00:20 14:09   

  SS 5 Strelcha 2 16,21    14:12   

  6 Chelopech Gold Mining 2   43,61 59,82 01:10 15:22   

  SS 6 Chelopech Gold Mining 2 19,27       15:25   

  6A Technical Zone IN  15,52 34,79 00:32 15:57   

  6B Technical Zone OUT / Service C IN     00:03 16:00   

    Service C (35.48) (75.56) (111.04) 00:45     

  6C Service C OUT     16:45   

  6D Panagyurishte Center Parc Ferme IN 2,20 2,20 00:10 16:55   

  Overnight Park    

  All cars (except re-starting crews) to be in Parc Ferme no later then 18:55    

            Sunrise 06:07    
  LEG 1 totals 88,14 146,21 234,35 Sunset 20:39    

Етап 2 
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  TC 
SS 

Location 
SS  

distance 
Liaison 

distance 
Total 

distance 
Target 

time 
First car 

due 
   

                   
  Start Leg 2 Sunday, 13 May 2012    
                   
  6E Start Leg 2 (Panagyurishte Center)OUT     9:00   

Se
ct

io
n 

4 

  6F Service D IN   1,80 1,80 00:10 9:10   

    Service D   (1.80) (1.80) 00:15     

  6G Service D OUT          9:25   

  RZ Refuel All competitors             

  4 Distance to next refuel (44.85) (43.32) (88.17)       

  7 Oborishte 1   9,07 9,07 00:15 9:40   

  SS 7 Oborishte 1 17,35    9:43   

  8 Yazovira 1   2,33 19,68 00:25 10:08   

  SS 8 Yazovira 1 27,50       10:11   

  RZ Refuel All competitors (Lesichovo) (31.92)         

  5 Distance to next refuel (0.00) (40.78) (40.78)       

  8A Regroup & Technical Zone IN 72,70 100,20 02:00 12:11   

    Regroup       Max:00:15      
  8B Regroup & Technical Zone OUT / Service E IN   12:26   

Se
ct

io
n 

5 

    Service E (44.85) (84.10) (128.95) 00:30     

  8C Service E OUT         12:56   

  RZ Refuel All competitors             

  6 Distance to next refuel (44.85) (43.32) (88.17)       

  9 Oborishte 2   9,07 9,07 00:15 13:11   

  SS 9 Oborishte 2 17,35    13:14   

  10 Yazovira 2   2,33 19,68 00:25 13:39   

  SS 10 Yazovira 2 27,50       13:42   

  RZ Refuel All competitors (Lesichovo) (31.92)         

  7 Distance to next refuel (3.16) (45.60) (48.76)       

  11 Panagyurishte 2   74,88 102,38 02:00 15:42   

  SS 11 Panagyurishte 2 3,16       15:45   
  11A Technical Zone IN   2,64 5,80 00:12 15:57   
  11B Technical Zone OUT / Service F IN     00:03 16:00   

    Service F (48.01) (88.92) (136.93) 00:10     

  11C Service F OUT     16:10   

  RZ Refuel All competitors             

  8 Distance to next refuel             

  11D Finish Panagyurishte Center   2,25 2,25 00:10 16:20   

    Podium         16:30   

 

  
 

        

 

            Sunrise 06:06   

 

  LEG 2 totals 92,86 177,07 269,93 Sunset 20:40    

          

 TOTALS OF THE RALLY    

     SS Liaison Total   %   

 LEG 1 6 SS 88,14 146,21 234,35  38%   

 LEG 2 5 SS 92,86 177,07 269,93  34%   

 Total 11 SS 181,00 323,28 504,28   36%   
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Опознаване: 

Опознаването ще се проведе според посоченият график:  

Сряда 09 Май 2012 

 

SS Place SS length 
Start № 

1-50 
Start № 
51 -120 

7/9 Oborishte 1/2 17,35km. 09:00 – 15:00 12:00 – 18:00 

8/10 Yazovira 1/2 27.50km. 13:00 - 18:00 09:00 – 15:00 

Четвъртък 10 Май 2012  

SS Place SS length 
Start № 

1-50 
Start № 

51-120 

2/5 Strelcha 1/2 16.21km. 09:00 –14:00 12:00- 17:00 

3 Koprivshtitsa 10.42km. 10:00 –15:00 14:00 –18:00 

4/6 Chelopech Gold Mining 1/2 19.27km. 13:00 –18:00 09:00 –17:00 

1/11 Panagyurishte 1/2 6.76/2.64 km 21:00 – 22:00 21:30 – 22:30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

 

РАЛИ ИНФО 

                37 

Карта на сервизен парк 
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Схема на сервизен парк 
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 Пътни карти  

 
 



                  

 

РАЛИ ИНФО 

                40 

Схема на площад 20 АПРИЛ. Закрит Парк, Подиум. 

 
                              Индивидуална заявка/Individual Entry form 
                                                                                                       Рали Средна гора/Rally Sredna gora 
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 Участник/Entrant 1-ви Пилот/ First Driver Ко-Пилот/Co-Driver 

Име на тима / Time name 
   

Фамилия /Family Name 
   

Име /First Name 
   

Дата на раждане /Date of birth 
   

Националност по паспорт 
Nationality as passport  

   

Пощенски адрес/Postal address 
   

Паспорт Номер /Passport number 
   

Адрес за кореспонденция (1,2 
или3) 
Address for correspondence (1,2 or 3) 

1. 2. 3. 

Телефон за кореспонденция 
Phone Number  

   

Мобилен телефон /Mobile phone 
   

Факс  номер /Fax number 
   

Електронна поща /e-mail address 
   

Лиценз /Competitions license No.  
   

Федерация издател /Issuing ASN 
   

Лиценз No: /Driving license No: 
   

Страна на издаване /Country of issue 
   

 

Марка /Make  Регистрационен No./Registration No.  

Модел /Model  Куб.сантиметри  /C.C  

Година на производство /Year of 
manufacture 

 Шаси No./Body No.  

Група / Клас  Group / Class  Двигател No./Engine No.  

Хомологичен No. /Homologation No.  Основен цвят/Predominant color  

Страна на регистрация/Country of 

registration 

 Техн. Паспорт No./Technical passport No.  

 

Вид заявка 
Type of entry 

Търговска/Правна и т.н. 
Trade / Legal etc. 

 Частен/ Любител 
Private / Amateur  

Приемам предложение от 
организатора за рекламата 
Organizers proposed advertising accepted 

              ДА 

              YES 

            НЕ 

              NO 

 
 
Такса за участие. 
За да бъде тази заявка валидна, същата трябва да бъде придружена от такса за участие, разписка за пълната сума на съответната  федерация, документ за банков 
превод и т.н. 
Entry Fees. 
The entry to be valid it must be accompanied by the appropriate entry fees, a receipt for the full amount paid to the entrants ASN, a bankers draft or detail soft a bank transfer etc. 

Данни за автомобила / Detail of the car 
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Такса за участие 
Entry Fees 

Частен / Любител 
Private / Amateur 

Други 
Others 

Крайна дата 
Closing date 

Намалена такса 
Reduced rate 

                   125 €   

Нормална такса  
Normal rate 

             125 €   

 
Информация за преоритетност (SEEDING INFORMATION) 
Първи (First)_____________________________________  Пилот (Driver)________________________________ 
Кола (Car)_______________________________________  Клас/Група(Class/Group)_______________________ 

Приоритет А (FIA priority A)       ДА/YES  НE/NO          Преходен приоритет (Previous FIA seed)          ДА/YES   НЕ/NO 

Приоритет B (FIA priority B)       ДА/YES  НE/NO          Ако ДА посочете година (If YES, year) _______________ 

Национален приоритет (National seed)    ДА/YES  НE/NO          Приоритет (Priority)  _____________________ 

Победител в национален шампионат     ДА/YES  НE/NO           

(National Championship winner)                 Ако ДА посочете година (If YES, year) __________________________ 

 
Година/Year 

Състезание  

Event 

Кола/  

Car 

Група/ 

Group 

Място в общото 
класиране 
O/A Position 

Клас 
Място 
Class Position 

Брой завършили 
No, Finishers  

М
еж

ду
на

ро
де

н 
In

te
rn

at
io

na
l 

 

       

       

       

Н
ац

ио
на

ле
н 

N
at

io
na

l 

       

       

       

Д
ру

ги
 

O
th

er
s 

       

       

 

    
 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
С моят подпис удостоверявам, че цялата информация съдържаща се в заявката е достоверна и аз потвърждавам и приемам изцяло условията на горното 
обезщетение, както и че приемам всички условия по отношение на моето участие в състезанието. 
(Текстът може да се изменя съобразно националното законодателство и действащите нормативни документи.) 

AKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENTBy my signature I declare that all the information contained on the entry is correct and that I acknowledge and agree in full to the terms and conditions of 

the above indemnity and that \i accepts all the terms and conditions relating to my participation in this event. (Wording variable depending on national laws and regulation in force). 

Печат на Федерацията 
ASN Stamp* 

Подпис на Участника 
Signature of Entrant 

Подпис на Пилота 
Signature of Driver 

Подпис на Ко-Пилота 
Signature of Co-Pilot 

*Или писмо от федерацията на заявителя разрешаващо и изказващо. 
*Or letter from the entrants ASN  authorizing and approving the entry. 

ДАТА/DATA  ___________________________________________________________________________________ 

                                                                           
 
 
 

                                                   ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЕЩЕТЕНИЕ / DECLARATION OF INDEMNY 

 Текстът е съобразен с национални закони или валидни правила./Text variable depending on national laws and regulation in force. 
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             Безопасност 
 

Основната рискова група не са състезателите, които са защитени от каска, огнеупорни 
дрехи, предпазни колани, а зрителите които нямат никаква защита. Рали спортът е бърза 
надпревара, която се провежда на необезопасени пътища. Това значи, че зрителите наблюдават 
състезанието, не на обезопасени места, а точно в страни от пътя. Състезателните коли преминават 
по трасето с огромна скорост и често пъти на ръба на възможностите на екипаж и кола. Колата 
може да стане непредвидима във всеки един момент: хлъзгава част от пътя и пилота губи контрол 
над машината – неконтролируема ракета тежаща повече от тон изхвърча от пътя. От друга страна 
непредвидените маневри и траектории, които заема колата, са един от най-интересните моменти за 
зрителите. С няколко прости правила написани по-надолу, ще ви помогнем да намалите риска 
докато наблюдавате надпреварата. Най-добре е да изберете място, от което да виждате най-
голяма част от трасето с просто око. Първо ще виждате повече и второ ще виждате колата много 
преди да се е доближила до вас. Хълмовете са добри решения – виждате много и в случай, че 
автомобилът изхвърчи от пътя, можете да се покатерите нагоре, на сигурно място. Винаги дръжте 
колата в полезрението си. Не се обръщайте с гръб към трасето в никакъв случай, дори и при най-
бавните коли, изненадата идва неочаквано.  
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Безопасност 

Основни правила за  сигурност на рали:                                       
Не стой: 
върху пътното платно 
с гръб към пътното платно 
по-ниско от пътното платно 
пред загражденията 
пред предпазните мрежи и ленти 
на кръстовища 
от външната страна на завоите 
точно преди скокове 
Постарай се: 
да избереш подходящо място за наблюдаване 
да избереш място, близко до големи предмети, зад които може да се скриеш 
да държиш детето за ръка, да държиш кучето за каишката 
да наблюдавате състезанието прави 
Обезателно: 
следвай инструкциите на съдиите и полицията 
паркирай колата си на място, което няма да пречи да мине аварийна кола 
не тръгвай пеша или карай по трасето докато не премине затварящата кола с флаг на нея 
В никакъв случай: 
не хвърляй предмети по трасето. 
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