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1. Програма 
 
Четвъртък 27.03.2008 г. Крайна дата за записване на участниците  
 
Събота 29.03.2008 г. 
   

9:30 – 12:30 ч. Административен и технически преглед 
  12:10   Техническа конференция 
  12:30   Извеждане на участниците до състезателното трасе 
  13:00   Пресконференция преди състезанието 
  14:00 – 18:00 Тренировки по график 
  18:20   Пресконференция с първите трима в гр. А и Н, и Х 
 
Неделя 30.03.2008 г. 
   

10:30   Официално откриване 
  11:00   Старт на състезанието 
  13:00   Награждаване и закриване 
  13:30   Пресконференция с първите трима в гр. А и Н, и Х  
 

 
2. Организация 
 
2.1 Валидност на състезанието 
Състезанието е валидно за Български шампионат за туристически автомобили – 
открито национално. 
 
2.2 Организатори 
Организатори на състезанието са СККА Етър Рейсинг – В. Търново, Община Велико 
Търново и БФАС. 
 
Адрес на организатора: 
гр. В. Търново 5000 
ул. Краков 8, вх. Г, ап. 10 
тел/факс 062/600266 
email: pistavt@rally-club.bg  
 
2.3 Организационен комитет 
 
Почетен председател: д-р Румен Рашев – кмет на гр. Велико Търново 
Председател:   Ичко Лозев 
Членове:    1. Йордан Грозданов 
     2. Светлозар Стойчев 
     3. Георги Славейков 
     4. Петко Петков 
     5. гл. инсп. Николай Терзийски – началник РПУ  
     6. Красимир Гърдев 
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2.4 Ръководство на състезанието 
 
Инспектор БФАС:   Валя Пантелеева 
Председател спортни комисари: Иван Тонев 
Спортни Комисари:   Ради Петров 
      Николай Мончев 
Председател техн. комисия: инж. Камен Михайлов 
Технически комисари:   
      Веселин Шишков 
Директор:    Димитър Стефанов 
Зам. директор:    Валентин Бонев 
Главен секретар:   Николай Китанов 
Отговорник за сигурността: гл. инсп. Недьо Георгиев 
Главен лекар:    Петър Тодоров 
Времеизмерване:   Минко Минков 
Радиовръзки:    Андрей Тотев 
Отговорник за връзка със  
състезателите:    Николай Ангелов  
 
2.5 Място и дата на провеждане 
Състезанието ще се проведе на 29 и 30 Март 2008 на западния пътен възел на гр. 
Велико Търново в посока София. Старт финалната права е пред Мол В. Търново. 
 
2.5.1 Трасе 
- обща дължина на състезанието: 39 км 
- дължина на една обиколка: 2600 м 
- брой обиколки:   15 
- капацитет на трасето:  24 автомобила 
- категории и класове:  Х1, Х2, Х3, Х4, А5, А6, А7, А8, Н1, Н2, Н3, Н4 
 
2.5.2 Административен преглед 
Административния преглед ще се проведе пред Община Велико Търново по график 
съставен по реда на заявките. 
 
2.5.3 Технически преглед 
Техническия преглед ще се проведе пред Община Велико Търново по график съставен 
по реда на заявките. 
До участие се допускат автомобили, които отговарят на изискванията на приложение 
“Ж” на ФИА и наредбата на БФАС за 2008. 
 
2.5.4 Сервизен парк и боксове 
Сервизния парк се намира в паркинга Техномаркет Европа срещу Мол В. Търново. 
Бързия сервиз (бокса) е на същото място. 
 
2.5.5 Официални информационни табла и пресцентър 
Официалното информационно табло е на старт финалната права, в пресцентъра, 
сервизния парк и бързия сервиз който се намира в сградата западно от Мол В. 
Търново. 
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2.5.6 Провеждане на състезанието 
Състезанието се провежда съгласно разпоредбите на БФАС – Специален правилник 
за провеждане на състезания по затворен маршрут и този регламент.  
 
2.5.7 Състезатели, водачи и подаване на заявки 
До участие в състезания по затворен маршрут се допускат състезатели и водачи 
редовно лицензирани за 2008 година от БФАС. Попълнената заявка се изпраща на 
организатора СККА Етър Рейсинг на еmail pistavt@rally-club.bg, факс 062/600266 или 
адрес гр. В.Търново 5000, ул. Краков 8, вх. Г, ап. 10. Такса заявка няма да се събира! 
Номера на лиценза на водача може да бъде попълнен и по-късно, също и автомобила. 
Краен срок за изпращане на заявката 27 Март 2008, 18:00 часа. 
 
Притежателят на лиценз /водач,състезател/ трябва да е запознат с текстовете на 
националния кодекс по автомобилен спорт, специалния правилник за провеждане на 
автомобилни състезания по затворен маршрут и допълнителния правилник на 
състезанието.  
За участие в състезанието, водача трябва да притежава още: 
- действащо свидетелство за управление на МПС 
- периодичен медицински преглед от оторизирано медицинско заведение /с кръвна 
група на водача/ 
- застраховка гражданска отговорност за автомобилни състезания с покритие на 
максимални нива. 
 
2.6 Класиране и награди 
Група А и Н до 1600 см3, А и Н над 1600 см3, група Хобикар до 1600 см3, група 
Хобикар над 1600 см3, отборно класиране. 
  
За първо второ и трето място – купа, парични и материални награди. 
 
Класиране по класове: Х1, Х2, Х3, Х4, А5, А6, А7, А8, Н1, Н2, Н3, Н4 
 
Награден фонд: 10 000 лв. 
 

 
3. Заключителни разпоредби 
 
3.1 Наградите по групи и класове се определят при наличието съответно на най-малко 
пет или три автомобила. 
 
3.2 Организаторите си запазват правото за промени в правилника без раздел 
класиране. 
 
3.3 Всеки състезател и водач подали заявка за участие е длъжен да познава 
Наредбите на БФАС и стриктно да ги спазва. 
 
3.4 Организаторът не поема никаква отговорност към състезателите и трети лица за 
възникнали щети преди, по време и след състезанието. 
  
3.5 Състезателите неподали заявка в срок могат да бъдат допуснати до състезанието 
само след решение на Директора. 
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3.6 Достъп до сервизния парк, бързия сервиз (боксовете), старт финалната зона, ВИП 
зоната и пресцентъра на хора и автомобили ще бъде разрешен само при наличието на 
специални пропуски за хората и автомобила (преса, сервиз, механик, състезател, 
дирекция, организатор). Пропуските ще се раздават по време на административния 
преглед. 
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СККА Етър Рейсинг 

Адрес на организатора: 
гр. В Търново 5000, ул. Краков 8, 

вх. Г, ап. 10 
Тел./факс 062/600266 

Email: pistavt@rally-club.bg

 
Група Клас Съст. № 

   

 
З А Я В К А 

За участие в Шампионат за туристически автомобили „Писта Велико Търново 2008” 
 

От .............................................................................................................  
/състезател/ 

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

В
од
ач

 
А
вт
ом

об
ил

 *
 

/име, презиме, фамилия/ 
 

..................................................................................................................  
/рожденна дата/ 

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

/постоянен адрес/ 
 

..................................................................................................................  
/лиценз № */ 

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

/застраховка №/ 
 
..................................................................................................................  

/марка/ 
 

..................................................................................................................  
/модел/ 

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

/кубатура/ 
 

..................................................................................................................  
/хомологационен фиш №/ 

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

/регистрационен номер/ 
 

..................................................................................................................  
/шаси №/ 

* Забележка: Номера на лиценза и данните за автомобила могат да бъдат попълнени и след подаването на заявката – 
преди или по време на административния преглед. Попълнената заявка се изпраща по email, факс или поща /куриер/ до 
адреса на организатора. 
Долуподписаните състезател и водач декларираме, че са ни известни разпоредбите на НСК, специалния правилник, 
наредбата на БФАС и допълн.регламент и се задължаваме стриктно да ги спазваме. 
Дата: ..............................   
 
Състезател:...................................                                             Водач: ......................................... 
                        /подпис и печат/                                                                           /подпис/ 
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