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Този правилник урежда правилата за организиране и провеждане на 

автомобилно състезание на затворен маршрут. 

 

 

 Автомобилно състезание проведено на затворен път, специално изградени 

или приспособени за автомобилни състезания трасета, които започват и 

завършват на едно и също място между два и повече автомобила, 

състезаващи се по едно и също време на един и същи път, в който 

скоростта или изминатото разстояние в даден момент е определящ фактор 

за класиране. 

 

 

 Състезанието се провежда по асфалтирано трасе с автомобили, 

отговарящи на изискванията на приложение "Ж", наредбата за провеждане 

на автомобилни състезания за съответната година на АФБ и настоящия 

Специален правилник. Двойни стартове (един автомобил с двама водачи 

или един водач с два автомобила) не са разрешени. Мястото и датата на 

всяко от тези състезания, както и техния организатор се вписват в 

Националния спортен календар. 

 

 

 

 

 

Адрес на организатора:  

 

Автомобилен Спортен Клуб „Вромос“ 

гр. Бургас, ул. Спортна (Стадион Черноморец);  

тел: 0884 86 92 94; 0894 48 44 87; 

email: info@pistaburgas.com; 

 

Повече информация на:  

 www.pistaburgas.com 

 www.facebook.com/pista.burgas 

 

 

 

 

 

http://www.pistaburgas.com/
http://www.pistaburgas.com/
http://www.facebook.com/pista.burgas
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1.  ПРОГРАМА 
 

Дата Час Описание 

 от до  

02.11.20 г. 
(ПОНЕДЕЛНИК) 

08:00 Откриване на записването за участие. 

30.11.20 г. 
(ПОНЕДЕЛНИК) 

18:00 Краен срок за подаване на заявка за участие. 

04.12.20 г.* 
(ПЕТЪК) 13:00 17:00 

Предварителен тех. и ад. преглед за пилотите 

дошли от петък. (незадължителен)  

05.12.20 г. 
(СЪБОТА) 

07:00 07:30 Паркиране и настаняване на състезателните 

автомобили в сервизната зона! 

 07:30 09:40 Административен и технически преглед в 

сервизната зона. 

 10:00 10:30 Първо заседание на спортните комисари. 

 10:40 10:50 Брифинг на състезателите във VIP зоната. 

 11:00 Тренировки за място на стартовата решетка 

(Квалификации). 

    

06.12.20 г. 
(НЕДЕЛЯ) 

10:00 10:25 Официално откриване на състезание пред VIP 

зоната.  

 10:30 Старт на състезание 

 14:30 Церемония по награждаване 

 

 

 

40 МИНУТИ след края на последното награждаване всички пилоти и отбори 

 трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са освободили пътното платно по изискване на  

ОДП БУРГАС И ОБЩИНА БУРГАС! 

 

Часови график по серии, пилоти и отбори, както и мястото му на 

провеждане ще бъде публикуван допълнително в Бюлетин, след 

съгласуване с ОДП-МВР Бургас. 

 

 

 

http://www.pistaburgas.com/
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2.  ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
2.1 ОРГАНИЗАТОРИ:  

 

Община Бургас организира автомобилно състезание на затворен 

маршрут на 05-06.12.2020 г. в гр. Бургас, Южен пътен обход. „Писта 

Бургас 2020” е пети  кръг от Републиканския шампионат на затворен 

маршрут. 

 

2.2  ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Председател: Димитър Николов 

(кмет на Бургас) 

Заместник председател: Васил Михалев 

(СБА Бургас) 

Членове: Радко Петров 

(АСК Вромос) 

 Мирослав Терзиев 

(АСК Вромос) 

 Николай Кенов 

(Жакен ООД) 

 

2.3  ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА 

Председател сп. комисари: Валентин Бонев 

Наблюдател АФБ и сп. комисари: Стефан Хаджилуков 

Стефан Чолаков 

Директор: Радко Петров 

Зам.Директор Петър Петров 

Рейс Директор Тончо Тонев 

Председател техн. комисия: Веселин Шишков 

Членове тех. комисия Димитър Керменлиев 

Коста Шишков 

Даниел Шишков 

Секретар: Ирена Начева 

Отговорник за сигурността: Йордан Петков 

Главен лекар: МБАЛ Бургас 

Отговорник за връзка със състезателите: Ивелин Митрев 

Отговорник времеизмерване и 

обработка на резултатите: 

Иван Маринов 

Results.BG 

Отговорник на съдиите по факти: Лъчезар Колев 

Отговорник радиовръзки: Таню Танев 

  

http://www.pistaburgas.com/
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3.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАСЕТО 
 

Обща дължина на трасето: 29.4 км.  

Дължина на една обиколка: 2.1 км.  

Брой обиколки: 14 

Минимален брой обиколки за класиране: 10 

Денивилация: 8 м. 

Дължина на правите: 3x340 м. 

Брой завой: 9 (4 десни и 5 леви) 

 

4.  ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 
 

Информационното табло с резултатите ще бъде разположено в 

сервизната зона. Резултатите ще бъдат публикувани и в сайта на 

времеизмерването www.results.bg/Pista  

 

 

5.  ВАЛИДНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
 

Състезанието е пети кръг от Републиканския Шампионат на затворен 

маршрут и се провежда съгласно МСК,Наредбата на АФБ за 2020 г., 

Специалния правилник и Допълнителния правилник за провеждане на 

състезания на затворен маршрут. 

 

6.  АВТОМОБИЛИ 
 

Според специалните изисквания на АФБ за 2020 година. Повече 

информация може да откриете в сайта на федерацията www.afb-bg.com  

 

7. СЪСТЕЗАТЕЛИ И АСК 
 

До участие в състезания на затворен маршрут се допускат състезатели и 

АСК редовно лицензирани за 2020 година от Федерации членове на FIA. 

Лицензирани участници според правилника на АФБ.  

 

Притежателите на лицензите (АСК и състезатели) трябва да са запознати 

с текстовете от МСК, годишната наредба на АФБ, специалния правилник 

http://www.pistaburgas.com/
http://www.afb-bg.com/
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и допълнителния правилник за провеждане на състезания от типа 

затворен маршрут и са задължени да спазват разпоредбите им. 

 

8. ЗАСТРАХОВКИ 
 

-  Задължителната застраховка за трети лица (ГО) се сключва от 

организатора,като състезателите получават копие от нея. 

 

- Организаторът не носи отговорност за щети причинени от участниците 

и на участниците. 

 

9.  ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 
 

Заявки за участие в „Писта Бургас 2020” могат да бъдат подавани и 

онлайн през специалният електронен формуляр на сайта 

www.pistaburgas.com 

 

Попълнената заявка по образец, утвърден от АФБ (Приложение 2) заедно 

с копие от документа за платена такса се изпраща на организатора АСК 

”Вромос” на еmail: info@pistaburgas.com 

 

Такса участие 200 лв. + включена застраховка ГО. 

Допълнителна такса: 20 лв. за изготвяне на състезателни номера. 

Банкова сметка:  IBAN: BG68 BUIN 7855 1080 2932 12    

 

За заявки подадени след крайния срок наказанията се прилагат спрямо 

наредбата на АФБ. 

 

Подадените по еmail заявки се заменят с официална (с оригинален 

подпис и печат на клуба и пилота) на административния преглед. 

 

До всички автомобилни спортни клубове с участници подали заявки за 

участие в състезанието, ще бъде изпращан комплект включващ: 

стартови номера, пропуски за автомобилите, баджове за механици, 

формуляр за попълване и подписване (заявка).  

 

На административния преглед участниците с редовни документи ще 

представят само шофьорска книжка. 

 

http://www.pistaburgas.com/
http://pistaburgas.com/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5/
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Всяка заявка, съдържаща неверни или непълни данни или не е 

придружена от преводно нареждане за внесена такса участие се счита за 

недействителна. Подписвайки заявката АСК, водача, механиците и други 

представители на отбора се задължават да спазват МСК, Годишната 

наредба на АФБ, Допълнителния правилник, Разпорежданията на 

спортните комисари, Директора и Рейс директора. 

 

 

10.  АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕГЛЕД 
 

На административния преглед участниците с редовни документи ще 

представят само шофьорска книжка. 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
 

Техническият преглед ще бъде осъществяван от длъжностните лица в 

сервизната зона (без точно определен пункт за това) според 

изискванията на ОДП Бургас и Община Бургас. 

 

12.  БРИФИНГ С УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Чл.13.1. Организатора е длъжен да осигури място, а Рейс Директора да 

проведе брифинг с участниците за особеностите на трасето, старт-

финала, от коя страна ще стартира първия - от ляво или от дясно ,начина 

на влизане и излизане, в и от трасето, положението на бокса, неговия 

вход и изход, мястото на закрития парк след тренировки и състезание и 

положението на съдийските постове. 

 

Чл.13.2.Водачите са длъжни лично да присъстват на брифинга. 

 

Чл.13.2.1. Участници, които не присъстват лично  на брифинга се 

наказват с глоба от 150 лв. 

 

Чл.13.2.1. Неприсъствието им не ги освобождава от задължението да 

изпълняват всички указания дадени на брифинга. 

 

 

Настоящият допълнителен правилник за „Писта Бургас 2020” не 

конкретизира всички точки от специалния правилник, който е 

http://www.pistaburgas.com/
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неразделна част при провеждането на всяко състезание от 

републиканският шампионат на затворен маршрут. Съгласно 

лицензионната процедура всеки състезател е длъжен да се запознае със 

специалния правилник за провеждане на състезание от затворен 

маршрут, и приетите предложения и допълнения към специалния 

правилник от Управителния съвет от АФБ.  

 

Повече информация може да откриете в сайта на Автомобилна 

Федерация на България – www.afb-bg.com и www.pistaburgas.com 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

http://www.pistaburgas.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
 

[Разгледай схемата в голям размер] 

http://www.pistaburgas.com/
http://pistaburgas.com/wp-content/uploads/2011/10/pista-burgas-shema.png
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ЗАЯВКА 

за участие в шести кръг от националния шампионат на 

ЗМ "Писта Бургас 2020" (05-06 декември 2020 г.) 

 

 
 

 

СЕРИЯ КЛАС СЪСТ.№ 

 

 

 

 

 

 

от ………………………………………………. (АСК) 

ПИЛОТ 

 

АВТОМОБИЛ 

 
Име:  

 
Телефон:  

 
E-Mail:   

 
Лиценз №: 

 
Шофьорска книжка: 

Марка:  

 
Модел:  

 
Кубатура: 

 
Тех. паспорт № 

 
Рег. № 

 

Подпис:

 
 

 

Допълнения и коментари  
  

  Необходимост от стартов номер ДА      НЕ 

Гореподписаният декларира, че е запознат с разпоредбите на МСК , специалния правилник, наредбата на 

АФБ и допълнителния правилник за провеждане на състезанието, и се задължава стриктно да ги спазва! 

 

http://www.pistaburgas.com/

