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СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛНО РАЛИ 2016 
 
 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

ФИА организират ралита шампионати които са собственост на ФИА, Шампионата 
включва ФИА Рали шампионатите, рали съревнованията на ФИА рали трофеи на ФИА и 
ФИА рали купи. 
Всички Шампионати на ФИА се провеждат съгласно Международния. спортен кодекс 
/МСК/  на ФИА, неговите приложения и настоящия правилник /П/, който включва членове, 
приложими за един или няколко отделни шампионати.  

Календар на ралитата ще бъдат издадени от ФИА за съответните Шампионати 
 
1.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.1.1.  Само ФИА може да промени тези правила. Всяко нарушение на настоящия 
Специален правилник  /СП/ ще бъде отнесено към Спортните комисари на ралито, които 
могат да наложат наказание, предвидено в чл.12.2 и чл.12.3 от МСК. Всичките случаи 
непредвидени в СП ще се обсъждат от СК, които са единствено овластени да взимат 
решение /чл. 11.9 от МСК/. 
1.1.2. Директорът на ралито е натоварен с приложението на настоящия /СП/ и 
допълнителния правилник  /ДП/ преди и по време на дадено рали. Той трябва да 
информира СК за всички настъпили съществени нарушения, изискващи прилагането на 
настоящия СП или ДП. 
1.1.3. Всичко, което не е изрично разрешено от този правилник е забранено. 

 
1.2.   ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК 

Всички документи, Допълнителния правилник и бюлетините трябва да са написани поне 
на английски език .Документите написани на езика на страната организатор на 
състезанието по преценка на организатора.  

 
1.3.   ТЪЛКУВАНИЯ 

В случай на тълкуване на настоящия СП, само ФИА може да вземе решение. 
 

1.4.   ДАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Настоящият СП е  в сила от 01.01.2016 год. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 
2.1  НАЧАЛО НА СЪСТЕЗАНИЕ 

Всяко състезание започва  от деня за административен преглед или опознаване /в 
зависимост от това кое е първо/. Състезателната част на ралито започва от първата ЧК. 

   
2.2 БЮЛЕТИН 

Писмено официално съобщение, предназначено да променя, уточнява или допълва 
Допълнителния правилник на ралито такъв, какъвто е определен в Приложение ІІ. 
 

2.3   СЪОБЩЕНИЕ 
Официален писмен документ с информационен характер, който може да бъде 
публикуван от Директора на състезанието или от СК. 
 

2.4  ЗОНА НА КОНТРОЛАТА 
Зоната между първия предупредителен жълт знак и последният бежов знак с три 
диагонални черти се счита за зона на контролата. 
 

2.5  ЕКИПАЖ 
Екипажът се състои от двама души във всеки автомобил, определени като пилот и 
навигатор. Освен друго указание, двамата члена на екипажа могат да управляват по 
време на ралито. Те трябва задължително да бъдат и двамата притежатели на 
състезателен лиценз от ФИА за текущата година, който да бъде валиден за 
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състезанието. Ако в заявката не е записан състезател Пилотът се счита за такъв  и 
трябва да притежава съответните два лиценза.. 

 
2.6  РЕШЕНИЕ 

Документ, публикуван от Д или от СК за обявяване на техни заключения от анкета, 
изслушване или разследване. 

2.7  ФИА 
 При всяко изписване на ФИА да се разбира Рали Отдела към ФИА 
2.8  КРАЙ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Състезанието приключва с публикуване на крайното официално класиране . 
Състезателната част свършва на последната ЧК. 

2.9  ЕТАП 
Всяка състезателна част от ралито, разделена от нощно регрупиране /закрит парк/. 
Ако само Супер Специален етап /ССЕ/ се организира в навечерието на Етап 1, същия 
ще се счита като Секция 1 от Етап 1 

2.10 ЗОНА ЗА МЕДИИТЕ 
 Изградена Зона за медиите непосредствено преди часовата контрола преди влизане в 
сервизен парк (СП), отдалечена сервизна зона (ОСЗ) или зона за регрупиране.(ЗР)  

2.11  НЕУТРАЛИЗАЦИЯ 
Време през което екипажите са спрени от организатора по някаква причина, където 
се прилагат правилата на ПФ. 

2.12  ЗАКРИТ ПАРК/ПАРК ФЕРМЕ/ 
Зона, в която всякаква действия проверки настройки или ремонти по автомобила са 
разрешени само ако това е упоменато в настоящия правилник или в допълнителния 
правилник на ралито. В тази зона е разрешено присъствието само на оторизирани 
официални лица. 

2.13  ЗАБРАНЕНА ПОМОЩ 
 Използването или получаването от екипажа на всякакви материали /твърди или течни  с  
изключение  на  водата за пиене доставена от организатора/, резервни части, 
инструменти или материали други, освен тези, които се транспортират от състезателния 
автомобил или присъствието на лица от персонала на екипажа така както е определено в 
този СП. 

2.14  ОПОЗНАВАНЕ 
Присъствието на трасето на даден СЕ на ФИА приоритетен пилот или навигатор по 
всяко време или от всеки неприоритетен член на екипаж по какъвто и да е  начин, 
имащ намерение да участва в дадено рали, след обявяване на неговия маршрут. 
 

2.15  РЕГРУПИРАНЕ 
Спиране, предвидено от организатора с режим ПФ, с часова контрола /ЧК/ на входа и 
с ЧК на изхода, за да се даде възможност на изпълнение на програмата  и/или  да  се  
прегрупират  автомобилите,  оставащи  в състезанието. Времето за спиране може да 
бъде различно за всеки екипаж. 

 
2.16  ПЪТНА СЕКЦИЯ 

Всяка част от ралито, която не се използва за СЕ. 
 

2.17  СЕКЦИЯ ОТ РАЛИТО 
Всяка част от ралито, разделена от регрупиране. 

 
2.18  СЕРВИЗИРАНЕ 

Всякакъв вид работа върху един състезателен автомобил , освен тази ограничена от 
настоящия СП.  

 

2.19  СУПЕР СПЕЦИАЛЕН ЕТАП /ССЕ/ 
Всяко отклонение за протичане на Специален етап както е описано в този правилник и 
детайлно в  ДП на състезанието ,и/или създаден за зрителите с възможност да има 
повече от един автомобил стартиращи в един и същи момент.  

 
2.20  КОНТРОЛЕН КАРНЕТ /КК/ 

Карнет, предназначен за заверка от контролата и за записване на времената 
регистрирани на различните контролни точки, предвидени в маршрута. 

2.21  ТЕХНИЧЕСКА ЗОНА 
Зона ограничена от две ЧК за извършване на технически проверки от техническите 
комисари. 
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3. ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА  
 
3.  ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА  
 
3.1  СПОРТНИ КОМИСАРИ /СК/ 

Съставът на СК винаги е от 3 члена. Председателят и поне единия от спортните 
комисари се определят от ФИА и са от различна националност от тази на организатора. 
Третият член се определя от НСВ на страната на организатора. Трябва да има 
постоянна връзка между СК и Д. По време на провеждане на ралито най-малко един 
СК трябва да се намира в близост до Щаба на ралито. 

 
3.2 ДЕЛЕГАТИ НА ФИА  

Минимум следните делегати могат да бъдат определяни от ФИА и всеки от тях изготвя 
доклад за съответната длъжност.на състезанието. 

3.2.1  ФИА Спортен Делегат. 
ФИА Спортен Делегат  е натоварен да осигурява връзка с Д, всички останали 

Официалните лица на ФИА и другите делегати 
3.2.2  Технически Делегат на ФИА  

Същият е натоварен да осигурява връзка с Д и ще бъде главен техн. комисар, отговорен 
за всички техн. въпроси. 

3.3.3.  ФИА Делегат по сигурноста  
Делегата по сигурноста е специално отговорен да наблюдава безопасноста на 
публиката и медиите. Той има право да задържи старта на даден СЕ максимум 30 
минути ако сметне че мерките за безопасност не са достатъчни. 

3.2.4. ФИА Медиа делегат 
Медия делегата отговаря за всички въпроси включващи пресконференциите на ФИА 
преди и след състезанието 

3.2.5. ФИА Медицински  делегат 
ФИА Медицински  делегат осъществява връзка с главния лекар на състезанието относно 
медицинското обезпечаване и брифинга на медицинските екипи преди състезанието. 

3.2.6  Наблюдател/и на ФИА  
Наблюдател/и на ФИА проверява/т всички аспекти на ралито и попълва/т съответния 
доклад на ФИА.  

 
3.3   ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКА СЪС СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ /ОВС/ 

Неговото основно задължение е да дава на състезателите/отборите всяка 
информация и всяко допълнително уточнение, отнасящи се до регламентирането и 
провеждането на ралито. Трябва да има поне един на всяко рали. Той трябва да бъде 
лесен за идентифициране от участниците/екипажите и да бъде там, където се предвижда 
от програмата на ОВС.  

ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ 
 

4. ДОПУСТИМИ  АВТОМОБИЛИ В ШАМПИОНАТИТЕ 
 

4.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
- автомобили от гр. А с коригиран обем на двигателя по-малък от 2000 куб. см  съответстващ 

с  Приложение J, чл. 255 от 2015 год 
- Киткар от гр. А с коригиран обем на двигателя по-малък от 1600 куб. см  при условие, че 

хомологацията бъде приета от ФИА като допустима за съответния Ш. 
-  автомобили от гр. RGT, съобразени с Приложение J, чл. 256 от 2015 год 
-  автомобили от гр. R (R1/R2/R3/R3T/R3D) съобразени с Приложение J, чл. 260 и 260 D от 

2015 год 
-  автомобили от гр. R4 съобразени с Приложение J, чл. 260 от 2015 год/недопустими в Европа/ 
-  автомобили от гр. R5 съобразени с Приложение J, чл. 261 от 2015 год 
-  автомобили от гр. N съобразени с Приложение J, чл. 254 от 2015 год 
-  автомобили Супер 2000 / съобразени с  Приложение J, чл. 254 А/ от 2013 год 
-  автомобили Супер 2000 Rally / съобразени с  Приложение J чл.255А/ от 2013 год с монтиран 

ограничител съобразени с чл.255А- 5.1.1-б с изключение на следните точки; 
а/ максималния вътрешен диаметър на рестриктора е 28 мм. 
б/ външния диаметър на рестриктора  в най тясната си част трябва да бъде по малък от 

34 мм. и трябва да е на разстояние над 5 мм от всяка страна. 
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Тези размери могат да се контролират по всяко време от Техн. комисари  без 
предупреждение.  

-Регионални автомобили 
-Национални автомобили 

 
Забележка относно R4 автомобили; 

-Тези правила няма да бъдат продължени след 2014 година. 
- Считано от 01.01.2015 г., автомобили R4 ще бъдат допустими само в състезанията от не 

европейски ФИА регионални първенства 
-Автомобили с Национална R4 хомологация също ще имат право да участват в тези 

състезания, считано от 01.01.2015 г. 
 

 
4.2 КЛАСОВЕ  И ГРУПИ 

Класове Групи 

RC2 

S2000-Рали: 1.6 турбо-двигател, рестриктор от 28 мм. 
S2000-Рали: 2.0 атмосферен мотор 
Група R5 (VR5) 
Група R4 (VR4)(недопустими в Европа) 
Група NR4, над 2000 куб. см (настоящата N4)  

RGТ Автомобили от клас RGT 

RC3 

Група А над 1600 куб. см до 2000 куб. см 
Супер 1600 
R2 (атмосферни над 1600 куб. см  до 2000куб.см- VR2C и 
        турбо над 1067 куб.см и до 1333 куб.см- VR2C) 
R3 (атмосферни над 1600 куб. см  до 2000куб.см- VR3C и 
        турбо над 1067 куб.см и до 1333 куб.см- VR3C) 
R3 (турбо, до 1620 куб. см/номин. - VR3T) 
R3 (дизел, до 2000 куб. см/номин. и до 2000 - VR3D) 

RC4 

Група А до 1600 куб. см 
R2 (над 1390 куб. см и до 1600 куб. см - VR2B и 
        турбо над 927 куб.см и до 1067 куб.см- VR2B) 
Кит Кар до 1600 куб. см 
Група N над 1600 куб. см до 2000 куб. см 

RC5 
Група N до 1600 куб. см 
R1 (атмосферни до 1600 куб. см - VR1A/ VR1B и 
        турбо до 1067 куб.см- VR1A/ VR1B) 

 

4.3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
- Автомобилите, хомологирани като Киткар с обем между 1400 и 1600 куб.см могат да 
бъдат допуснати, ако отговарят на чл. 255.6.2  на Приложение J-“Тегло”. 
- Автомобилите с две движещи колела и с турбо дизелов двигател, чийто номинален 
обем е по-малък от 2000 куб. см се допускат в гр. А и гр. N 
- За водачи участващи с  Супер 2000 - Рали автомобили в съответствие на чл.255А, 
може да се използват изтекли ератуми (ERRATUM (ER)) без наказания. 
- За автомобилите, хомологирани като Супер 1600 може да се използват изтекли 
ератуми без наказания. 
Виж също така вариантите за всеки регион. 
 ФИА тех. паспорт е задължителен за S2000,R5,Super 1600 и  RGT автомобили ( не е 
задължително за ФИА рали купи или трофи) 

4.4   НАЦИОНАЛНИ АВТОМОБИЛИ 
Влизат в сила следните изисквания, ако НСВ допусне хомологирани национални 
автомобили. 
4.4.1 Те могат да използват част или целият маршрут в шампионата. 
4.4.2 Те могат да ползват официалните лица, назначени за състезанието или да 
назначат отделен състав от СК, техн. комисари и др. официални лица. 
4.4.3 Автомобилите трябва да стартират като група/клас след последния автомобил в 
Шампионата 
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4.4.4 Автомобилите  трябва да имат отделно класиране и не трябва да се вписват в 
резултатите от шампионата. 
4.4.5 Автомобилите  не трябва да се вписват в списъка на заявените, в класиранията 
/официални и неофициални/ и/или добавяни в резултатите на скоростните етапи по 
време или след състезание от Шампионата.Участниците с нац.а-ли задължително 
използвт различна заявка за участие.  
4.4.6 Допустими отклонения от чл.4.1.1 до чл.4.4.5 
Одобрени от  FIA автомобили с хомологация от НСВ ще бъде разрешено да участват и 
получават точки в FIA шампионати -Африка,  Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия 
Изток, NACAM и CODASUR . В допълнение, срокът за хомологация на определени 
автомобили във всички регионални шампионати е удължен до 31 декември 2016 
г., при спазване на изискванията за безопасност. Пълният списък на автомобили с 
продължена хомологация може да бъде намерена на  www.fia.com. 

 

 ШАМПИОНАТ И ТОЧКИ 
 

5.  ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОЧКИ ЗА ШАМПИОНАТ 
5.1.  Получаване на точки 

5.1.1 Получаване на точки за шампионата  
Шампионската титла се присъжда на постигналия най-голям сбор от точки, спечелени от 
генералното класиране на всяко рали, валидно за шампионата съгласно следната 
таблица.. 

МЯCТO ТOЧКИ 
1 25 
2 18 
3 15 
4 12 
5 10 
6 8 
7 6 
8 4 
9 2 
10 1 

 
5.1.2 Бонус точки, зa вceки cъcтeзaтeлeн eтaп (чacт oт cъcтeзaниeтo в кoятo ca 
прoвeдeни минимум 25% oт oбщaтa дължинa нa cпeциaлнитe eтaпи) ce дoбaвят, кaктo 
cлeдвa 

 
І мяcтo 7 тoчки 

ІІ мяcтo 6 тoчки 

ІІІ мяcтo 5 тoчки 

ІV мяcтo 4 тoчки 

V мяcтo 3 тoчки 

VI мяcтo 2 тoчки 

VII мяcтo 1 тoчкa 
 
За да се вземат бонус точки автомобила трябва да остане в закрит парк на края на етапа 
5.1.3. Получаване на намален брой точки 
В случай, когато дадено рали, валидно за Ш или Купа, не се проведе изцяло, точки 
се  получават на база класирането до прекъсване на ралито, като  

 -пълният брой точки се получава при хронометрирани повече от 50% от 
общата дължина на предвидените в маршрута СЕ  
 - и половината точки, при хронометрирани между 25% и 50% от общата 
дължина на СЕ, предвидени в маршрута СЕ. 
 - Точки не се присъждат при хронометрирана обща дължина на СЕ, по-малка от 
25% от предвидената в ралито. 
Това се прилага за шампионата и бонус точките. 
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5.2 БРОЙ ТОЧКИ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ ЗА ШАМПИОНАТА. 
 Крайното класиране за  шампионата  ще бъде направено  като се отчитат необходимите 

критерии за всеки шампионат. Водачът и навигатор, с  най-голям брой точки ще бъдат 
обявени на съответните шампион/победител 

 
9. Джуниор WRC / Джуниор ERC Шампионат 
 Приложимо само за WRC и ERC/ERT 

10.  РАВЕНСТВО В ШАМПИОНАТА  
10.1  ПИЛОТИ И НАВИГАТОРИ 

При изготвяне на крайното класиране за шампионата пилоти и навигатори имащи еднакъв 
брой точки става както следва: 
10.1.1 В зависимост от повечето първи места, след това втори места, след това трети 
места и т.н. постигнати от генералните класирания на ралитата от които са получили 
всички точки. 
10.1.2 Според по големия брой от по предни места постигнати в генералното класиране 
на всички ралита в които всеки пилот или навигатор  със същите точки е взел участие, 
едно 11-то място е повече от произволен брой 12-ти места, едно 12-то място е повече от 
произволен брой 13-ти места и т.н. 
10.1.3 В случай на ново равенство ФИА ще определи победителя от другите пилоти и 
навигатори по критерии и начин както счете за целесъобразно 

 
11. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПИЛОТИ И НАВИГАТОРИ 
11.1 ФИА ПРИОРИТЕТНИ ВОДАЧИ 

- Пилоти, които са били с първи приоритет в Световния рали шампионат в една от 
предходните три години. 
- Пилоти, които са спечелили Световния рали шампионат за конструктори WRC2, WRC3, 
или Super 2000 Световния рали шампионат в една от предходните три години. 
- Пилоти, които са спечелили ЕРШ в една от предходните три години. 
- Пилоти, които са спечелили ЕРК в предходната година 

 
11.2  ПРЕПОДРЕЖДАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ВОДАЧИ 

Спортните комисари могат да преподредят приоритетните водачи на ФИА, когато 
участват с автомобил с който според тях не може да се възползва от приоритета си в 
първоначалния стартов списък. 

 
12. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА МАРШРУТ 
 
12.1. СПАЗВАНЕ  НА МАРШРУТ И ПРОГРАМАТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 12.1.1 С изключение на форсмажорни причини Директора на състезанието гарантира, че 
програмата и маршрута се спазват 
 12.1.2 Никакви възражения направени веднага, преди или по време на състезанието за 
ралито  ще бъдат взети под внимание стига това да не е с разрешение на делегата по 
сигурността на ФИА 

 
13.  ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТЕЗАНИЯТА 
 

13.1 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЯТА 
Продължителността на състезанията е в зависимост от шампионата в който са включени. 
-Не трябва да има минимална или максимална дистанция за един СЕ  но задължително 
трябва да има сервизен парк или отдалечена сервизна зона на не повече от 80 км СЕ. 
СЕ или част от СЕ не могат да се преминават повече от два пъти с изключение на ССЕ. 

 
13.2  ПРОГРАМА НА РАЛИТО 

Освен критериите описани в настоящия правилник организаторите се насърчават  да 
направят свои собствени програми и графици съобразно характеристиката на тяхното 
състезание  
13.2.1 Графика на състезанието трябва да е в следния ред 

 Опознаване 
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 Административен преглед /може да е и преди опознаването/ 
 Тех. преглед 
 Свободна тренировка /Квалификационна отсечка /ако има/ 
 Шейкдаун /ако има/ 
 Церемониал старт 
 Състезание 
 Награждаване 

13.2.2 Състезанията могат да бъдат повече от 2 или 3 дни включващи старт и финал на 
секциите. 
13.2.3 Състезанията трябва да финишират в събота или препоръчително в неделя. 
13.2.4 Церемонията по награждаване да започва до 1 час след пристигане на първия 
автомобил в последния сервизен парк. 
13.2.5 Графика за опознаване не трябва да е над 2 дни. Организатора може да го 
промени само с разрешение на ФИА 
 

 

СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ И ФИА ВИЗА  
14.     СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ НА ФИА 
14.1     ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Формата и порядъка на следните документи, съгласно Приложение ІІ следва да бъде 
спазван: 

- Допълнителния правилник (електронен и печатен формат ((задължително за ЕРШ 
препоръчително за другите региони)); 

- Бюлетини  ( електронен и печатен формат ); 
- Рали Гайд 1 и/или 2(електронен формат); 
- Маршрут ( електронен и печатен формат ); 
- Пътна книга ( печатен формат); 
- Часови карнет (печатен формат) 
- Заявка ( електронен и печатен формат ); 
- Списък на заявените участници ( електронен формат ); 
- Стартови списъци и резултати ( електронен и печатен формат ); 
- Книга за сигурност за медиите (електронен и печатен формат ) не е задължително  
Документите, които се публикуват в електронен формат не се коригират на 
уебстраницата на организатора, освен ако всички състезатели и официални лица не са 
информирани и поправките не са подчертани. Документи за които  се изисква одобрение 
от ФИА , не могат да се публикуват без одобрение от страна от ФИА. 

14.2    ПЪТНА КНИГА /ПК/ 
Всички екипажи получават ПК, съдържаща подробно описание на задължителния 
маршрут. Пътната книга определя задължителния маршрут на състезанието по 
диаграмите на пътя посоката и пътното платно. Всяко отклонение се докладва на СК. 
Освен това на специалните етапи организаторите могат да поставят препятствия които 
трябва да се заобикалят по време на опознаването или при първото преминаване на СЕ. 
Този маршрут и пътните диаграми за направление трябва да се спазват. 
 Всяко отклонение се докладва на СК. 

14.3.  КОНТРОЛЕН КАРНЕТ /КК/ 
14.3.1. Всеки екипаж е отговорен за: 
- За своя КК; 
- За предаване на КК на контролите и за точността на попълването; 
- За всяко вписване в КК 
Освен това екипажа е длъжен да предаде своя КК на съдиите в точното време и да 
провери дали същото е коректно вписано. 
14.3.2. Съответният съдия е единственото лице, имащо право да вписва в КК, освен що 
се отнася до секции „за ползване от екипажа”. 
14.3.3. Отсъствието на печат/стикер или подпис от всяка Контрола, отсъствието на 
вписано време на часова контрола липсата на контролен карнет или непредаването на 
КК на всяка контрола води до изключване на екипажа от класиране. Тази информация се 
обявява  от Д на ралито в края на секцията. 
14.3.4. Всяко различие между времената, нанесени в КК на екипажа и тези, вписани в 
официалните документи на ралито ще бъдат обект на проверка от Д на ралито. 

15. Издаване на виза от ФИА 
 Виж Приложение IX – Специални изисквания към организаторите 
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ЗАСТРАХОВКИ 
 
16.  ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА 
16.1 ОПИСАНИЕ НА ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

 Допълнителния  правилник  трябва   да  посочва  точно  всички детайли по отношение на 
покритието на застраховката, сключена от организаторите. В сертификата на 
застраховката да са вписани имената на състезателите и екипажите официалните лица 
на ФИА и организатора /описание на рисковите и сумите за изплащане/. Сумите за 
изплащане трябва да са изписани в USD  или в Евро  

16.2  ПОКРИТИЕ НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 
16.2.1. Застраховка “Гражданска отговорност” за автомобилни състезания трябва 
да е включена в таксата за участие и трябва да обезпечава покритие на отговорност 
спрямо трети лица. 
16.2.2. Застраховката “Гражданска  отговорност” ще бъде допълнителна и без да 
нарушава каквато и да е лична застрахователна полица, сключена от участник  или 
от друго лице или юридическо такова, участващо в състезанието. 
16.2.3. Застраховката трябва да бъде валидна за времето на Шейкдауна свободната 
тренировка или квалификационен етап  и за преминаването по маршрута на ралито от 
старта на първия състезателен елемент до края на ралито или приключва от момента 
на постоянното напускане или изключване от ралито. Напусналите автомобили и 
стартирали в следващия Етап няма да бъдат разглеждани като окончателно напуснали. 

16.3. НЕПОКРИТИЕ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА 
Сервизните автомобили и автомобилите, използвани за опознаване даже и със 
специални плаки, издадени от организатора, не се покриват от застрахователната полица 
на ралито. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИТЕ 
 
18. СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА И РЕКЛАМА 
18.1 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

18.1.1  Организаторите осигуряват на всеки екипаж комплект състезателни номера и 
плаки, които се поставят върху автомобилите според посочените места преди 
техническия преглед.  
18.1.2  Всяка реклама в рамките на този номер е задължителна и не може да се отказва 
от участниците. Не са разрешени модификации на тези номера. 

18.2  ПЛАКИ ЗА ВРАТИТЕ 
18.2.1. Две плаки за предните врати с дължина 67 см на 17 см височина, от които 1 см 
бял борд. Всяка от тези плаки ще включва задължително на предната си част 
място, запазено за състезателния номер, което е с черен матиран цвят. Цифрите 
високи 14 см и с широчина на шрифта  2 см да са от флуоресцентен жълт цвят /РМS 
803/ . Остатъкът от плаката за вратата остава запазена за ползване от организатора. 
18.2.2. Всяка плака се поставя хоризонтално на челния ръб на всяка предна врата, като 
номера е отпред. Върхът на плаката да се намира между 7 и 10 см от долния 
ограничител на прозореца. 
18.2.3. Никаква сигнализация, освен цветната схема на колата не бива да се поставя на 
по-малко от 10 см от плаката. 

18.3.  ЗАДНО СТЪКЛО 
Плака за задното стъкло 30 см широка и 10 см височина се поставя в горния край на 
задното стъкло разположена от ляво или дясно както е указано в Допълнителния 
правилник. Една съседна площ от 15 см на 15 см см ще съдържа състезателния номер 
с височина 14 см от флуоресцентен оранжев цвят /РМS 804/ на прозрачен фон. Този 
номер може да бъде отражателен и трябва да бъде видим отзад на нивото на погледа 

18.4     СТРАНИЧНИ СТЪКЛА 
Два номера се поставят върху страничните задни стъкла с височина 20 см и с 
широчина на шрифта най-малко 25 мм с оранжев флуоресцентен цвят / РМS 804/ 
евентуално отразителни. Тези номера се поставят на страничните задни стъкла в 
съседство с имената на екипажа. 

 

18.5 ПЛАКА ЗА ПОКРИВА 
18.5.1 Поставя се плака на покрива широка 50 см на 52 см височина, като горната част е 
ориентирана към предницата на автомобила. Състезателният номер с черен матов цвят 
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широк 5 см на 28 см височина се поставя на бял матов фон широк 50 см и висок 38 см. 
18.5.2. Рекламата на организатора да се впише на площ с широчина 50 см и височина 14 
см. /или 2 х 7 см/ разположена над или под номерата. 
18.5.3. Само  организаторите имат право да раздават  плаки за покрива. 

 
18.6. ПЛАКА ЗА ПРЕДНИЯ КАПАК 

На предния капак се поставя плака вписана в правоъгълник с размери 43 см широчина 
на 21,5 см височина на която е поставен състезателния номер и пълното име на ралито 

 

18.7 ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕКЛАМАТА 
18.7.1 Разрешава се на участниците да поставят всякаква реклама върху своите 
автомобили, ако: 

-  е разрешена от националните закони и регламентите на ФИА 
-  да не носи предизвикателство 
-  да няма политически и религиозен характер 
-  да спазва правилата за състезателните номера  
-  да не пречи на видимостта на екипажа. 

18.7.2  Името  на  автомобилен производител  не може да  се  свързва с името на 
ралито или да се поставя в мястото за задължителна реклама на организатора. 
18.7.3 Текстът на всяка реклама наложена от организатора да бъде ясно определена 
в Допълнителния правилник или чрез официален бюлетин преди  края на записванията.   

18.8    ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕКЛАМА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ  
18.8.1. Организаторите могат да поискат от участниците да поставят допълнителна 
реклама. Ако някой участник откаже тази реклама, допълнителната сума  за това се 
ограничава до двойния размер на таксата за участие Но въпреки това първоначалната 
такса за участие се ограничава до 2000 евро. 
18.8.2.  Такса за допълнителна реклама , отнасяща се до автомобилна марка, гуми, гориво 
или масло не може да се налага на състезател, който я отказва. 
18.8.3 Участниците, които приемат допълнителната реклама от организаторите следва 
да и осигурят място Не се разрешават модификации на тази реклама. 
18.8.4 Допълнителната рекламата следва да бъде ясно описана в Допълнителния  
правилник. Ако същата е публикувана в Бюлетин и има конфликт с рекламата на 
състезателите,  последните могат да откажат допълнителната реклама без да плащат 
допълнителни такси.  

19.     ИМЕНА НА ПИЛОТИ И НАВИГАТОРИ 
19.1 ЗАДНИ СТРАНИЧНИ СТЪКЛА 

Първата буква/и и фамилията на пилота и навигатора, следвани от  националния флаг на 
страната от чиято НСВ същите са получили своя лиценз се поставят  на  задното  
странично  стъкло  от  двете  страни  на автомобила в съседство със състезателния 
номер. Имената да бъдат: 

- С шрифт бяла Хелветика  
- С главни букви за инициалите и първата буква на всяко име и с малки за 

останалите букви  
- С височина от 6 см и широчина 1 см (на гл. букви).  
- Името на пилота да бъде горното име в двете страни на автомобил                
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19.2 .ПЛАКИ ЗА ВРАТИТЕ/СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА/ИМЕНА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

 
ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЛИ 

 
20. ПОВЕДЕНИЕ 
 20.1 ОБЩИ ПРАВИЛА 

20.1.1 Екипажите винаги трябва да процедират по начин, съобразен със спортната 
етика. 
20.1.2 Когато автомобилите са в закрит парк (чл 42.1) те могат да бъдат бутани, само от 
екипажа или от официалните лица По всяко друго врeме всеки може да го бута с ръка. 
Всякакви други начини за преместване на автомобила освен на собствен ход и бутане с ръка 
са абсолютно забранени  
20.1.3 Зрелищни плъзгания на колелата извън СЕ и след финала може да се извършва 

само ако е изрично разрешено от ДП на състезанието. 
20.1.4 Екипажите винаги трябва да се движат в посоката на СЕ /с изключение само за 
обръщане/,  
20.1.5 В пътен сектор на обществен път, състезателния автомобил може единствено 
да се движи на 4 въртящи се колела и гуми. Всяко нарушение ще се докладва на СК, 
които могат да наложат наказание или изключване. 

20.2 ПО ВРЕМЕ НА ОПОЗНАВАНЕТО 
20.2.1 Напомня се, че опознаването не е тренировка. Закона за движение по пътищата на 
страната, в която се провежда ралито следва да се спазват най-точно, а 
безопасността и правата на другите участници в движението да се спазват. 

 

20.2.2 Всяко превишение на скоростта по време на опознаване води до глоба, 
наложена от Д на ралито както следва:  
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 На км в час над разрешеното: За всички  пилоти  50 лева  
20.2.3 За всяко друго нарушение на закона за движение по пътищата  по време на опознаването 
ще бъдат наложени глоби от СК съгласно т. 20.4.4  
20.2.4 Сумата на тази глоба е независима от глобата, наложена от Полицията. 
20.2.5 Глобата се удвоява в случай на повторно нарушение по време на 
опознаването в рамките на същото рали. 

 

20.3 ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
20.3.1 Превишена  скорост  по  време  на  състезанието  води  до  следните глоби, 
наложени от Д: 

  На км в час над разрешеното:    За всички  пилоти  50 лева  
20.3.2 Сумата на тази глоба е независима от глобата, наложена от Полицията. 

20.4 ПЪТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
20.4.1. През цялото време на ралито пилота и навигатора  трябва да имат валидни 
свидетелства за управление на МПС и трябва да спазват закона за движение на 
съответната страна. Всяко нарушение ще се докладва на ДС. 
20.4.2. Полицаите или други оторизирани лица, които установят нарушение на правилата 
за движение, извършени от екипаж от ралито трябва да им го обявят по същия начин 
както за другите обикновени участници в движението. 
20.4.3. В случай, че Полицията или официално лице реши да не спре пилота-нарушител, 
те може да поискат налагането на наказания предвидени в Допълнителния правилник на 
ралито при условие, че: 

- Уведомлението за нарушение да дойде по официален път и в писмена форма, преди 
обявяването на временното крайно класиране. 

- Протоколите да са достатъчно подробни, за да може виновният пилот да бъде 
безпроблемно идентифициран, както и местата и часовете на нарушението да са 
изключително точно определени. 

- Фактите на нарушението да не могат да се интерпретират по различен начин. 
20.4.4  За първо нарушение различно от превишена скорост: наказание във време по 
преценка на СК 
20.4.5  За второ нарушение: наказание във време минимум от 5 мин. По преценка на СК 
20.4.6  За трето нарушение: изключване от ралито по решение  на СК. 
 
 

 

ЗАПИСВАНИЯ 
 

21. ПРОЦЕДУРА НА ЗАПИСВАНИЯ 
 

21.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Записванията  трябва  да  бъдат  извършвани  съгласно  чл.  3.8 - 3.20  от МСК. 

21.2   ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 
Всеки притежател на ФИА лиценз желаещ да вземе участие в състезание трябва да внесе 
такса участие и попълни заявка до секретариата на състезанието преди крайния срок за 
записване указан в допълнителния правилник на състезанието. Заявката в електронна 
форма (интернет) се приема; Ако заявката е изпратена по факс или по имейл, 
оригиналът следва да бъде представен на организатора до 5 дни след крайния срок за 
записване. Заявката за участие трябва да е придружена с копие на валиден клубен лиценз 
. 

 

21.3   ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 
До момента на техн. преглед, участникът може да смени обявения в заявката автомобил с 
друг от същата група и клас. 

 

21.4 РАЗРЕШЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СПОРТНА ВЛАСТ 
За чуждестранните състезатели пилоти и навигатори трябва да носят разрешение от НСВ 
съгл.чл.3.9.4 от МСК 

 

21.5  СМЯНА НА ЧЛЕН/ОВЕ/ НА ЕКИПАЖА 
След  закриване  на заявките. един член на екипажа може да бъде сменен със 
съгласието на; 
- Организаторите преди началото на административния преглед. 
- СК след началото на този преглед и преди публикуването на списъка на екипажите, 

допуснати до старт. 
Само ФИА  може да разреши смяната на двамата члена от екипажа или състезателя 
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21.6. ЗАЯВКА НА УЧАСТНИЦИ И НА ЧЛЕНОВЕ ОТ ЕКИПАЖА 
С полагане на подписи върху заявката за участие, екипажа  и всички негови членове се 
счита, че приемат всички спортни правила признати от МСК, и техните приложения, 
както и с разпоредбите на настоящия правилник и Допълнителния правилник на ралито. 

 
22.  ДАТИ НА ЗАКРИВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ/ЗАПИСВАНИЯ/ 

Датите на закриване на заявките  не трябва да са по късно от 2 седмици преди началото на 
опознаването, с изключение ако ФИА не разреши по късен срок за записване  

- . 
23. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 
23.1  ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКАТА  ЗА УЧАСТИЕ 

Заявката за участие се приема само ако е придружена с платена цялата сума такса 
участие или касов документ от НСВ 

 
23.2  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

- Същите могат изцяло да се възстановят: 
- на кандидати на които е отказано участие 
- в случай че ралито не се проведе. 

 
23.3. ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Таксите  за  участие  могат  да  бъдат  частично  възстановени  при условие, че това е 
предвидено в Допълнителния правилник. 

 
24. КЛАСОВЕ 
24.1 СМЯНА НА КЛАС 

Ако в момента на техн. преглед се окаже, че даден автомобил не отговаря в своята 
конфигурация на представяне на групата и/или класа в който е записан, СК може да го 
прехвърлят в подходяща група и/или клас, препоръчани от Тех. комисари 

 

- ОПОЗНАВАНЕ 
 
25. ОПОЗНАВАНЕ 
 
25.1 АВТОМОБИЛИ ЗА ОПОЗНАВАНЕ 
25.1.1 Общи изисквания 

- Автомобилите трябва да бъдат едноцветни, без реклама, лепенки и т.н. 
- Долни протектори (скари) се разрешават /съгласно правилник за гр.N / 
- Разрешени са два допълнителни хомологирани фара 
- Екипажа може да използва система за вътрешна комуникация от типа “лека” /без каска/ 
- Може да се монтира навигационна система. 

 
Автомобили които отговарят на тези изисквания могат да се използват: 
 

25.1.2 Стандартни автомобили 
-Напълно немодифицирани автомобили продавани в търговската мрежа  

25.1.3 Серийни автомобили 
-Двигателя трябва да е сериен отговарящ на група N изисквания 
-Скоростната кутия да е серийна ск. кутия група N изисквания 
-Изпускателната система да е серийна с максимално разрешения толеранс на шум за 

страната на организатора. 
-Окачването да е като на серийните автомобили отговарящ на група N изисквания 
-Монтирането на защитната клетка е разрешено но да е съобразена с  Артикул 253.8.1 до 8.3 

от Приложение Ж  
-Спортни седалки са разрешени но да са с цвета на интериора на автомобила 
-Джанти свободни в границите на Приложение Ж група N 
 

25.2 ГУМИ НА АВТОМОБИЛИТЕ ЗА ОПОЗНАВАНЕ 
Използваните гуми за опознаване да бъдат: 

- Хомологирани серийни гуми за асфалт 
- Свободни гуми за макадам ако не е описано друго  в допълнителния правилник 

Специален правилник рали 2016 год. Стр. 19 
 



  

25.3  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПОЗНАВАНЕТО 
След публикуване на Допълнителния правилник на състезание всеки пилот .навигатор или 
всеки друг член от отбора който е заявен или има намерение да участва в шампионата на 
рали и желае да се движи по път който е или може да бъде скоростен етап само след като 
получи писмено разрешение. Това не се изисква когато се знае че е жител на този район. 
Неспазването на това ограничение ще се докладва на спортните комисари. 
 

25.4  ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПОЗНАВАНЕТО 
25.4.1 Часови график 
Опознаванията следва да се извършват по часова график на организатора. Участието в 
опознаването не е задължително. 
25.4.2 Спазване на часови график 
Само след изрично разрешение дадено от Директора на състезанието всеки член на 
заявен отбор може да премине по скоростен етап (освен пеша) след публикуване на 
Допълнителния правилник 
25.4.3 Брой на преминавания 
Броят на преминаванията е ограничен на две за всеки пилот на всеки СЕ или където може 
на секция /СЕ които се преминават два пъти се считат като един единствен СЕ/. По време 
на опознаването ще има съдийски контрол на старта и финала на всеки СЕ за отбелязване 
на броя на преминаванията. Екипажите могат да влизат в СЕ от старта и да излизат от него 
на финала като се движат само по посока на маршрута. Могат да се провеждат и други 
проверки по СЕ. 
25.4.4 Скорост по време на опознаването 
Организаторът може да определи ограничение на скоростта в СЕ. Същият лимит да 
се упомене в Допълнителния правилник и може да бъде проверяван по всяко време на 
опознаването. 
25.4.5. Етап Шейкдаун 
Не е задължително да се включва Шейкдауна в часовия график на опознаването. 
25.4.6. Брой на хората 
По време на всяко преминаване на скоростния етап само екипажа може да е в автомобила. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ 
 
26.  ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕДИ СТАРТА НА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ЧАСТ НА РАЛИТО 
 
26.1 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

26.1.1 Автомобилите могат да бъдат представени на ТП от представител на екипажа, освен 
ако не е упоменато друго  в Допълнителния правилник. Организатора може да направи 
специален график на техническия преглед за да представи екипажите на публиката в 
такъв случай всички екипажи трябва да се явят в определеното време указано в 
допълнителния правилник или в бюлетин на организатора  
26.1.2 По време на ТП участниците да предоставят всички дрехи, каски и одобрени от 
ФИА FHR системи (ХАНС), които  възнамеряват да използват. Ще се провери 
спазването на Приложение L, глава ІІІ. 
26.1.3 Екипажът да представи  комплект хомологационен фиш на автомобила 
(оригинален на  FIA). 
26.1.4 Техн. комисари  могат да се маркират. шасито и цилиндровия блок на мотора. 
26.1.5 След ТП, в случай на несъответствие на автомобил с техн. правила и/или тези за 
сигурност, СК могат да определят срок за нейното привеждане в изправност или да откажат 
старт. 
 

26.2. ГРАФИК 
Графика за маркиране на компонентите и проверка теглото на автомобилите трябва да е 
приложен в Допълнителния правилник или в бюлетин  

 
27. ПО ВРЕМЕ НА РАЛИТО 

 
27.1 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ 

Във всеки момент на ралито,на шейкдауна, свободните тренировки/квалификационен етап 
(ако има такива) могат да бъдат извършвани допълнителни прегледи, касаещи също така 
елементи за безопасност, включително дрехи, както и автомобила. 
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27.2 ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ /АСК/ 
27.2.1 Участникът е отговорен за техн. съответствие на своя автомобил през цялото 
време на ралито. 
27.2.2 Участникът е длъжен, в случай когато идентификационна маркировка е направена, 
да осигури същата да остане такава каквато е до края на ралито, а ако липсва ще се 
докладва на СК. 
27.2.3 Участникът също така е длъжен да проверява надлежното поставяне на място на 
всеки елемент от автомобила, манипулиран по време на проведените прегледи. 
27.2.4 Всяка констатирана измама и по-специално маркировки представяни като 
оригинални и непроменени, които са се оказали подправени ще се докладват на СК. 
 

28.  ФИНАЛНИ ПРЕГЛЕДИ 
 

28.1  ФИНАЛЕН ПАРК ФЕРМЕ 
След формалностите на финала, автомобилите трябва да се представят в ПФ, където 
ще останат до неговото отваряне по нареждане на  Спортните комисари. 

 
28.2  ИЗБОР НА АВТОМОБИЛИ 

Техн. прегледи след състезанието, включващи демонтаж на възли и агрегати на 
автомобила, могат да бъдат проведени по решение на СК на ралито , в следствие на 
протест или по препоръка на Д на ралито отправена към СК. 

28.3  ХОМОЛОГАЦИОННА ФОРМА 
Пълния комплект на  хомологационния фиш /оригинален FIA/ и други необходими 
сертификати трябва да се представят на финалния технически преглед. За националните 
автомобили кореспондиращите оригинални документи от НСВ 

 
ШЕЙКДАУН 

 
29. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ШЕЙКДАУН /ШК/ 
29.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Етап за ШК може да се организира с цел медийна и рекламна изява, както и за 
възможност участниците да изпробват своите автомобили. ШК включен в програмата на 
ралито е  по  желание  на организатора.  

29.2  ПРОВЕЖДАНЕ НА ШЕЙКДАУН 
29.2.1. Шейкдаунът се организира като специален етап от  ралито и следва да има всички 
необходими мерки за сигурност. 
29.2.2 ШК може да се проведе като се използва трасе на ССЕ или на част от трасето  
на ралито. 
29.2.3 Във връзка с чл.20 .2  ШК  трябва да се счита като част от опознаването на 
ралито. 
28.2.4 Настилката на трасето на шейкдауна трябва да е същата като на настилката на 
по-голяма част от трасето на СЕ. 

29.3. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 
Всяко лице в автомобила по време на Шейкдауна, което не е част от екипаж, трябва да 
подпише документ за освобождаване от отговорност от страна на организатора. 

 
29.4 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

Преди ШК автомобила следва да е минал на техн. преглед. На допуснатите автомобили 
трябва да са пломбирани двигател.трансмисия механични части упоменати в този 
правилник 

29.5 ПОВРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ШЕЙКДАУН 
Участник, чиито автомобил получи повреда по време на Шейкдаун се изисква да участва в 
церемониалния  старт. 

 

29.6  ЕКИПИРОВКА НА ПИЛОТА И НАВИГАТОРА/ПЪТНИКА/ В АВТОМОБИЛА  
По време на ШД всеки в автомобила трябва да е с хомологирани дрехи каски и всичко 
оборудване за безопасност в съответствие с Приложение L Глава III - Екипировка на 
водачите и да са сложили обезопасителните си колани правилно. Всяко нарушение ще 
бъде наказвано 
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29.7 СЕРВИЗ ПО ВРЕМЕ НА ШЕЙКДАУН 
Обслужването може да се извършва само в основния сервизен парк , освен ако не е 
разрешено друго в допълнителния правилник на ралито. 
 

30.  СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА КВАЛИФИКАЦИЯ-  
За тези правила виж правилата за отделните шампионати (ако има такава) 

 

КОНТРОЛИ 
 

31.  КОНТРОЛИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

31.1  ОБОЗНАЧАВАНЕ НА КОНТРОЛИТЕ 
Всички контроли т.е. - ЧК, транзитни контроли, старт, финал  и стоп-финал на СЕ и 
контроли за неутрализация и регрупиране са отбелязани със стандартни знаци 
утвърдени от ФИА съобразно рисунки и разстояния отразени в Приложение І. 

 

31.2  ПРЕДПАЗНИ ЗАГРАЖДЕНИЯ 
Една зона на минимум 5 м преди и след контролния пост, от двете страни  на  пътя  да  
бъде  предпазена  със  заграждения,  за  да  се  осигури доброто провеждане на 
контролните дейности. 

 

31.3   ПРЕСТОЙ В КОНТРОЛНИТЕ ЗОНИ 
Продължителността на престоя във всяка контролна зона не бива да надхвърля времето 
необходимо за контролните дейности. 

 

31.4   РАБОТНО ВРЕМЕ-ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА 
31.4.1 Контролните постове готови да функционират най-малко 30 мин.преди идеалното 
време за преминаване на първия състезателен автомобил. 
31.4.2 Същите приключват работа 15 мин. след идеалното време за пристигане на 
последния състезателен автомобил, увеличено с времето за изключване от 
състезанието, освен ако няма друго решение от страна на Д на ралито. 
 

31.5   ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА КОНТРОЛИТЕ И ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ 
31.5.1 Екипажите трябва да следват последователността на контролите и посоката на 

състезанието 
31.5.2 Забранено е повторното влизане в зоната  

31.6  ИНСТРУКЦИИ НА СЪДИИТЕ 
31.6.1 Екипажите са длъжни да следват инструкциите на съдиите на всички контроли. 
Неспазването на това изискване ще бъде докладвано на спортните комисари 
31.6.2 Всички съдии трябва да са лесно разпознаваеми. Ръководителя на контролата 
трябва да е с отличителна жилетка 

31.7  МЕДИЯ ЗОНИ /КОГАТО СА ИЗГРАДЕНИ/ 
 Зоните трябва да бъдат заградени и да са разположени преди жълтия знак на ЧК преди 
СП ,ОСЗ, РЗ и зоната преди церемонията по награждаването. Влизането в тези зони 
става само със специални пропуски. Организаторите могат да планират графика на 
ралито така че екипажи  да прекарат най-малко от 15 минути в зоната на медиите. 

31.8  МЕСТА НА КОИТО МОГАТ ДА СЕ СМЕНЯТ НОСИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 
ОНБОРД КАМЕРИТЕ. 

Организаторите определят места само за смяна на носителите на информация от онборд 
камерите в Допълнителния правилник или в бюлетин издаден от директора на 
състезанието. 
Тези места могат да бъдат в медия зоната, в зоната за прегрупиране, закрит парк или на 
изхода на зоната за зареждане в присъствие на член от екипа и представител на 
организатора. Екипажа трябва да информира Директора на състезанието за своите 
изисквания преди старта на състезанието. 
Всичко което се извършва по камерите ще е винаги под наблюдение на официалните лица. 

  
32. ТРАНЗИТНИ КОНТРОЛИ . 

На тези контроли, обозначени със знаци оказани  в Приложение І, съдиите на поста 
трябва само да подпечатат и/или да подпишат КК след като същият им бъде предоставен 
от екипажа, но без да отбелязват времето за преминаване. 

33. ЧАСОВИ КОНТРОЛИ /ЧК/ 
33.1. ДЕЙСТВИЯ 

На тези контроли съдиите на пункта нанасят върху КК часа на неговото представяне. 
Времето се изписва на цяла минута. 
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33.2 ПРОЦЕДУРА ЗА МАРКИРАНЕ 
33.2.1 Процедурата за маркиране започва в момента когато колата прекоси знака за 
влизане в зоната на ЧК. 
33.2.2 Между знака за влизане на зоната и контролния пункт е забранено на екипажа 
да спира по каквато и да е причина или да преминава неестествено бавно. 
33.2.3 Хронометрирането и маркирането на карнета могат да бъдат извършени само ако 
двамата члена на екипажа, както и автомобила се намират в контролната зона и в 
непосредствена близост до контролната маса. 
33.2.4 Часът за маркиране отговаря  на точния  момент, в който  един  от членовете на 
екипажа представя КК на съответния съдия. 
33.2.5 Същият тогава записва в карнета, ръчно или с печатащо устройство реалното 
време на представяне и само него. 
33.2.6 Идеалното време за маркиране се получава като се съберат часа за старт на СЕ или на 
предходната ЧК на тази пътна секция и времето за преминаването  и  с точност до минута. 
33.2.7 Идеалното време за маркиране е отговорност единствено на екипажите, които могат 
да се консултират с официалния часовник на контролната маса. Съдиите не могат да им 
дават никаква информация по този идеален час на маркиране. 
33.2.8 Екипажът не подлежи на никакво наказание за предварение, ако часа за влизане 
на автомобила в контролната зона отговаря на протичането на идеалната минута за 
маркиране или на тази, която я предхожда. 
33.2.9 Екипажът не подлежи на никакво наказание за закъснение, ако часа за 
представяне на КК на съответния съдия отговаря на протичането на идеалната минута за 
маркиране. 
33.2.10 Всяка разлика между реалния час и идеалния час за маркиране се наказва 
както следва: 

а/ за всяко закъснение:  -10 сек. за минута или част от минута  
б/ за всяко предварение: - 1 мин. за минута или част от минута 

33.2.11 Организаторите могат да разрешат на екипажите да маркират предварително без 
да рискуват наказание, при положение, че това условие е било предвидено в 
Допълнителния правилник на ралито или с последващ бюлетин. 
33.2.12 Всяко нарушение от екипаж на правилата за провеждане на маркиране трябва да 
бъде обект, от страна на отговорника на контролния пост, на доклад, написан и 
незабавно изпратен на Д на ралито. 
33.2.13 По решение на Д, екипаж който е бил наказан за предварение може да получи 
неутрализация от време, необходимо за него за да стартира според първоначално 
предвиденото място, без това да се отрази на вече наложеното наказание за предварение. 

33.3 ЧАСОВА КОНТРОЛА, ПОСЛЕДВАНА ОТ СЕ 
Когато ЧК е последвана от контрола за старт на СЕ, спазва се следния ред: 
33.3.1  На  ЧК  на  пристигане  в  пътна секция,  съответният  съдия изписва върху КК 
часа на маркиране на екипажа и неговия условен час за старт на СЕ. Трябва да има 
едно време от 3 мин., през което екипажа може да се подготви за старт и да се яви на 
стартовата линия. 
33.3.2 Ако два или повече екипажа се явят на ЧК и представят КК едновременно , техния 
предварителен стартов час за този СЕ се дава в реда на часа на тяхното съответно 
представяне на предишната ЧК. 
Ако часа за представяне на предходната ЧК също е еднакъв, часа на пристигане на 
предпоследната ЧК се взима предвид и т.н.. 
33.3.3  След  маркиране  на  ЧК,  състезателния  автомобил  незабавно  се отвежда на 
стартовия пост на СЕ на мястото, от което екипажа ще стартира съгласно процедурата 
изложена в настоящия СП. 
33.3.4  Ако  съществува  разлика  между  временните  часове  за  старт  и реалните 
времена,  валиден е часа вписан от съдията на старта на СЕ, освен ако няма друго 
решение от страна на СК. 
33.3.5 Часът за стартиране на СЕ е старт за изчисляване за влизане в следващата ЧК. 
33.3.6 КК се връща на екипажа  в минутата предхождаща старта. 

34.  ЗАКЪСНЕНИЕ 
 

34.1 МАКСИМАЛНО РАЗРЕШЕНО ЗАКЪСНЕНИЕ 
Всяко закъснение по-голямо от 15 мин. от идеалното време за пътна секция или 
натрупано закъснение, надхвърлящо 30 мин. в края на всяка секция или етап от ралито 
ще доведе до изключване от състезанието на въпросния участник от страна на Д на 
ралито. Независимо от това, екипажа ще може да рестартира отново в ралито съгласно 
условията за провеждане на определения шампионат ако има такива . При изчисляването 
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на времената довели до изключване от състезанието, прилага се реалното време, а не 
наказателното време /10 сек. на минута/. 

 

34.2  ПРЕДВАРЕНИЕ 
Предварение спрямо идеалното време в никакъв случай не се счита като намаление на 
закъснението, 

 

34.3. ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАКЪСНЕНИЕ ВОДЕЩО ДО ИЗКЛЮЧВАНЕ 
Изключване от състезанието за надхвърляне на максималното разрешено закъснение може 
да бъде обявено само в края на секция. 

 

35.  КОНТРОЛИ ЗА РЕГРУПИРАНЕ 
 

35.1   ПРОЦЕДУРА ЗА ВЛИЗАНЕ В РЕГРУПИРАНЕ 
35.1.1 При пристигане на контролите за регрупиране, екипажите получават указания за 
техния час за стартиране. След това те трябва незабавно и директно да закарат своят 
автомобил съгласно указанията на съдиите. След това двигателя да се загаси, а екипажа 
да напусне ПФ. 
35.1.2 Всички екипажи трябва да се подготвят за представяне до 5 мин в зоната за 
автографи организирана до ЧК на разположение на публиката 
35.1.2 Когато регрупирането не надхвърля 15 мин., екипажите могат да останат в 
мястото за регрупиране. 
 

35.2 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ РЕГРУПИРАНЕ 
След регрупиране по време на даден Етап, автомобилите трябва да потеглят отново 
по реда на тяхното пристигане в регрупирането. 

СПЕЦИАЛНИ ЕТАПИ /СЕ/ 
 

36. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

36.1   ХРОНОМЕТРИРАНЕ 
За СЕ се извършва хронометриране с точност до десета от секундата. 
За свободните тренировки и квалификационната отсечка се измерва до хилядна от 
секундата 

 
37. СТАРТ НА СЕ 

 

37.1 ТОЧКА НА СТАРТИРАНЕ 
Старта на СЕ се дава при спрял автомобил, разположен на стартовата линия. 

 

37.2   ПРОЦЕДУРА ЗА СТАРТИРАНЕ 
37.2.1 Процедурата на електронен старт да е ясно видима от екипажа от стартовата 
линия и може да се извърши с помощта на часовник с обратно броене и/или чрез система 
с последователни светлини. В двата случая системата трябва да бъде описана в 
Допълнителния правилник на състезанието. 
37.2.2 Процедурата на електронен старт може да бъде дублирана с устройство 
разрешаващо да открива и записва дали даден автомобил напуска стартовата линия 
преди точния сигнал /фалстарт/.Това устройства да бъде на 40 см след  стартовата линия. 

 

37.3 ПРОЦЕДУРА НА РЪЧЕН СТАРТ 
Ако се извършва процедура на ръчен старт, след като е връчил КК на екипажа, съдията по 
стартиране обявява на висок глас 30’-15’-10’ и петте последни секунди една по една. 
След като петте последни секунди изтекат, се дава сигнал за старт. 

 

37.4   ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ ПО ВИНА НА ЕКИПАЖА 
37.4.1 В случай на закъснял старт по вина на екипажа, съответния съдия изписва нов 
час върху КК, като наказанието е от 1 минута за минута или част от минута на 
закъснение. 
37.4.2. Всеки екипаж отказал да стартира в СЕ навреме и на място, което му е било 
определено, ще бъде докладван на СК, независимо дали СЕ е проведен. 
37.4.3. Всеки автомобил, който не може да тръгне от стартовата линия до 20 сек. след 
стартовия сигнал се счита за отпаднал и автомобила незабавно се поставя на безопасно 
място. Този автомобил може да рестартира на следващия ден на основание чл.46 от 
настоящия правилник. 
 37.5   ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ НА СЕ 
Когато провеждането на СЕ е закъсняло с повече от 20 мин.,  трябва да с е  уведоми 
публиката за предстоящото подновяване на СЕ преди преминаването на следващия 
състезателен автомобил. В противен случай, СЕ се спира. 

Специален правилник рали 2016 год. Стр. 24 
 



  

 

37.6 ФАЛСТАРТ 
Фалстарт или старт извършен преди да се даде сигнал се наказва както следва: 

Първо нарушение: 10 сек.  
Второ нарушение: 1 мин.  
Трето нарушение:  3 мин. 
За повече нарушения – по преценка на СК. 

Горните наказания не изключват възможността СК да наложат по-строги наказания, ако 
счетат за необходимо. За изчисляване на времето се взима актуалното стартово време. 

 

38. ФИНАЛ НА СЕ 
38.1 ФИНАЛНА ЛИНИЯ 

СЕ завършват с летящ финал след който трябва да има поне 200 м. разстояние за 
намаляне на скороста до стоп линията. В зоната между летящия финал и стоп линията не 
трябва да има завои,входове,изходи,остри или скрити препятствия. Спирането между 
жълтия предупредителен знак и знака „Стоп” е забранено и ще бъде докладвано на СК. 
Хронометрирането  се  извършва  на  финалната  линия  чрез  електронни клетки,  
дублирани  от  хронометри.  На  финала  на  СЕ  хронометристите трябва да стоят на 
нивото на линията за времеизмерване, маркирана от знак, изобразяващ шахматен 
флаг на червен фон. 

 

38.2 ПУНКТ СТОП 
Екипажа следва да спре на пункт Стоп, обозначен с червен знак “Стоп”, за да се впише в 
КК за СЕ неговия час на финал /час, минута, секунда и ако се прилага - десета от 
секунда/. Ако хронометристите не могат да съобщят незабавно точния час на финал на 
контролните лица, те само ще заверят КК на СЕ на екипажа, и времената ще се впишат по 
време на следващите неутрализация или регрупиране. 

 

39.  ПРЕКЪСВАНЕ НА СЕ 
Когато СЕ е прекъснат или спрян по независимо каква причина, Д на ралито ще даде на 
всеки засегнат екипаж време, което по негова преценка е справедливо. Независимо от 
това, никой екипаж отговорен или съотговорен за спиране на състезанието, не може 
по никакъв начин да се облагодетелства от тази мярка 

 

40. БЕЗОПАСНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
40.1 ЕКИПИРОВКА НА ЕКИПАЖИТЕ 

 

По време на движение в СЕ екипажа трябва да използва правилно коланите за 
безопасност,  хомологираните  каски  и  всички  дрехи  и  екипировка  за безопасност, 
изисквани съобразно с Приложение L, Гл. ІІІ Екипировка на пилотите. Всяко нарушение се 
наказва от Д, който може също да отнесе въпроса и към СК. 

 
40.2 ЗНАЦИ “SOS”/“ОК” 

 

40.2.1. Всеки състезателен автомобил трябва да има червен знак “SOS”, а от другата 
страна зелен знак “ОК” с размери най-малко 42 на 29.7 см /А3/. 
40.2.2. В случай на произшествие изискващо спешна медицинска помощ, червения знак 
“SOS” трябва ако е възможно незабавно да се покаже на  следващите автомобили и на 
всеки хеликоптер, опитващ се да се намеси. 
40.2.3 Всеки екипаж на който е показан червен знак SOS  или който види автомобил, 
претърпял сериозно произшествие, и чийто двама члена на екипажа се виждат във 
вътрешността на автомобила, но не показват червения знак SOS, е длъжен незабавно и 
обезателно да спре за да окаже съдействие. Всички следващи автомобили също 
трябва да спрат. Вторият автомобил,  който  пристига  на  мястото  на  
произшествието  трябва  да информира  най-близкия  радио  пункт.  Автомобилите  
трябва  да  напуснат пътя, за да го освободят за линейките.Всички автомобили спрели по 
тази причина ще получат  време съгласно т.39 
40.2.4 В случай на произшествие, което не налага незабавна медицинска помощ, знака ОК 
трябва ясно да бъде показан от член на екипажа на следващите автомобили и на всеки 
хеликоптер, който опитва да се намеси. 
40.2.5 Ако екипажа напусне автомобила, знака ОК трябва да бъде показан така, че 
другите участници да могат ясно да го видят 
40.2.6. Екипаж, който е в състояние да спазва това правило, но не го прави може да 
бъде докладван на Д. 
40.2.7 В пътната книга трябва да има страница в която е описана процедура в случай на 
инцидент 
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40.2.8 Екипаж, който напуска ралито следва да уведоми организаторите, колкото се 
може по-скоро, освен в случай на “форсмажор”. Екипаж, който не обяви своето напускане 
може да получи наказание от СК. 

40.3   ДОКЛАДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЕ 
Ако даден екипаж, участващ в рали е замесен в произшествие, по време на което 
човек от публиката е ранен, въпросния пилот или навигатор трябва да остане на 
местопроизшествието и да спре следващата кола, която да сигнализира за случилото се 
на най-близкия радио пункт оказан в ПК и обозначен по маршрута. Законите на 
страната където се провежда състезанието също трябва да бъдат спазвани, що се 
отнася до процедурата в случай на ПТП. Всички екипажи спрели по тази процедура ще 
получат време в съответствие с т.39. 

40.4   ЧЕРВЕН ТРИЪГЪЛНИК 
40.4.1. Всеки състезателен автомобил трябва да има един червен светлоотражателен 
триъгълник, който в случай на спиране на автомобила по време на СЕ, трябва да 
бъде поставен от член на екипажа на видимо място, поне на 50 м преди автомобила, 
за да уведомява следващите състезатели. Който не спазва това правило може да 
получи наказание от СК. 
40.4.2 Триъгълникът да се поставя даже и когато спрелия автомобил е извън 
очертанията на пътя. 

40.5   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖЪЛТ ФЛАГ 
40.5.1. Когато пилот мине покрай жълт флаг, той следва незабавно да намали и да 
поддържа тази скорост до края на СЕ и да изпълнява инструкциите на съдиите на пътя 
или на водачите на колите по безопасност. Флаговете да се показват на всички радио 
пунктове, предшестващи  произшествието. Неспазването на това правило води до 
наказание, което ще бъде решено от СК. 
40.5.2. Всеки екипаж, на който е показан жълт флаг ще получи време за СЕ, съгласно 
процедурата в чл. 39. 

41. СУПЕР СПЕЦИАЛНИ ЕТАПИ 
41.1   ХАРАКТЕРИСТИКА НА ССЕ 

41.1.1. Когато няколко автомобила стартират едновременно, характера на трасето във 
всяка точка за стартиране трябва да бъде подобен. Една и съща процедура за 
стартиране следва да се прилага за всеки автомобил. Разрешено е да се разграничи-
измести линията за стартиране на автомобилите, за да се изравни дължината на етапа от 
различните позиции за стартиране. 
41.1.2 Включването на ССЕ в маршрута на ралито е по желание. 

41.2   ПРОВЕЖДАНЕ НА ССЕ 
Специалните правила, относно провеждането на ССЕ, ред за стартиране и интервалите от 
време са изцяло по преценка на организатора. Независимо от това съответната 
информация трябва да бъде включена в Допълнителния правилник на ралито 

41.3     ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
41.3.1 Отделен план за безопасност съобразен със стандартния план за безопасност 
следва да се изпрати във ФИА, за да се получи одобрение. 
41.3.2 За да се гарантира безопасност, автомобила на участник, който не успее 
правилно да премине през ССЕ, може да бъде транспортиран на края на ССЕ от 
организатора. 
 

ЗАКРИТ ПАРК/ПАРК ФЕРМЕ /ЗП ПФ/ 
 

42.      ПРАВИЛА ЗА ЗАКРИТ ПАРК/ПАРК ФЕРМЕ ЗП ПФ 
 
42.1    ПРИЛОЖЕНИЕ 

Автомобилите се намират в режим ЗП-ПФ: 
42.1.1 В момента на влизане в парк за регрупиране до момента в който го напускат. 
42.1.2 В момента на влизане в контролна зона до момента на напускане. 
42.1.3 От момента, в който стигнат края на състезателния елемент на ралито, докато СК 
разрешат отваряне на ЗП-ПФ. 

42.2 СЛУЖИТЕЛИ ИМАЩИ ПРАВО НА ПРЕСТОЙ В ЗП-ПФ 
42.2.1 След като са оставили автомобила си в ЗП-ПФ, пилотите трябва да изключат 

двигателя и да напуснат незабавно ЗП-ПФ. ЗП-ПФ е забранен за всички лица с 
изключение на служебните такива на ралито, които тук имат специфични функции. 

42.2.2  Екипажите  могат  да  влязат  в  ЗП-ПФ  10  мин.  преди  техния  час  за стартиране. 
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42.3    БУТАНЕ НА АВТОМОБИЛ В ЗП-ПФ 
Само служебните лица и/или членовете на екипажа могат да бутат състезателен 
автомобил във вътрешността на ПФ. 
 

42.4   ПОКРИВАЛА 
Автомобилите не могат да се покриват 
 

42.5   ТЕХН. ПРОВЕРКИ 
Техн. проверки могат да се извършват в ЗП-ПФ от техническите комисари. 

 
42.6   РЕМОНТИ В ПФ 

42.6.1 Ако  техн. комисари на дадено рали преценят, че състоянието на един 
автомобил е влошено до състояние, опасно за сигурността, същият автомобил трябва 
задължително да бъде поправен в присъствието на технически комисар. На един от 
членовете на екипа ще му бъде разрешено да извърши ремонта в съответствие с 
Приложение J или подмени хомологирани от FIA елементи за безопасност включени в 
техническия списък на FIA монтирани на автомобила /т.е. обезопасителни 
колани,пожарогасител....../  
42.6.2. С предварителното съгласие на ДС и под контрола на специален съдия или на 
техн. комисар се разрешава на екипаж и до трима души служители в екипа да 
извършват смяна на стъкло/а 
42.6.3. Ако времето, необходимо за извършване на гореуказаните ремонти води до 
закъснение, надхвърлящо предварително предвиденото време за стартиране, екипажът 
получава ново такова след поправката, като наказанието е от една минута за минута или 
част от минутата. 

42.7  ЗАКРИТ ПАРК СЛЕД КРАЯ НА РАЛИТО 
 Системите за проследяване и онборд камерите могат да се свалят в ЗП/ПФ само с 
разрешение Тех.делегат и в присъствие на съдия. 

 

СТАРТОВЕ И НОВИ СТАРТОВЕ 
 
43. СТАРТОВА ЦЕРЕМОНИЯ 

Церемония за стартиране може да се организира с цел увеличаване интереса към 
ралито. Интервалът и реда за стартиране в тази церемония се оставя на избора на 
организатора. Часът и мястото на церемонията трябва да бъдат показани в 
Допълнителния правилник. Ако даден екипаж е в невъзможност да участва в 
церемонията със своя състезателен автомобил, ще му бъде разрешено да стартира в 
остатъка от ралито, съобразно с часовата програма, която му е определена, при 
условие че СК са били информирани за това по време на тяхното първо заседание и 
ако екипажа успешно е преминал през необходимите техн. прегледи. Независимо от 
това, същият екипаж следва да присъства на церемонията в състезателно облекло и 
в часа, който му е посочен. 

 
44. СТАРТ НА РАЛИТО 
 
44.1 СТАРТОВА ЗОНА 

Преди старта организаторите могат да съберат всички състезателни автомобили в 
стартова зона, в която автомобилите да са откарани преди старта при условия, указани в 
Допълнителния правилник. Наказания  изцяло от финансов характер, налагани за 
късно пристигане в стартовата зона да са уточнени в Допълнителния правилник. Не е 
разрешен сервиз в стартовата зона. 
 

44.2 МАКСИМУМ ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ СТАРТИРАНЕ 
Екипаж, закъснял повече от 15 мин. на старта на секция, ще загуби правото да стартира 
в тази секция. 

 
45. РЕД ЗА СТАРТИРАНЕ И ИНТЕРВАЛИ 
45.1 ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕДА ЗА СТАРТИРАНЕ 

Редът за стартиране остава непроменен докато най-малко 10% от общото разстояние 
на СЕ, описани в окончателния маршрут е преминато. 
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45.2   ПРЕПОДРЕЖДАНЕ НА ЕКИПАЖИТЕ 
Директора на състезанието може от съображения за безопасност и със знанието на 
спортните комисари да преподреди екипажите или промени интервалите между 
автомобилите. 

 

45.3 СТАРТОВ РЕД НА ЕТАП 1 
Редът за стартиране е както следва: 

-Приоритетни състезатели на ФИА  
-Всички други участници по реда, съставен по преценка на организаторите. 

 

45.4 РЕД ЗА СТАРТИРАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ЕТАПИ 
Редът за стартиране на следващите етапи се основава на класирането на финала на 
последния етап, без да се държи сметка на ССЕ, ако такъв е пробяган в края на етапа. С 
цел повишаване интереса на живото предаване по телевизията промоутъра може да 
поиска промяна на стартовия ред в последния етап 

 
45.5 ИНТЕРВАЛИ ЗА СТАРТИРАНЕ 

Всички автомобили ще стартират с интервал от една минута, освен ако няма друг такъв, 
предвиден в Правилника на даден шампионат или в Допълнителния правилник 

 
46    РЕСТАРТ СЛЕД ОТПАДАНЕ РАЛИ 2 

За тези правила вижте разпоредбите за отделните шампионати 
 

47.   РЕМОНТ ЗА НОВ СТАРТ  
За тези правила вижте разпоредбите за отделните шампионати 

 
СЕРВИЗ 

 
48.   СЕРВИЗ – ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
48.1   ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗ 

48.1.1  След  първата  ЧК сервиза  на  състезателен  автомобил  може  да  се извършва 
само в сервизните паркове и отдалечените сервизни зони с изключение на отпадналите 
автомобили които възнамеряват  рестарт. 
48.1.2 Членовете на екипажа, които използват само бордови инструменти и без никаква 
външна физическа помощ, могат да извършват сервизни работи на автомобила винаги, 
освен когато това е изрично забранено. 

48.2   ЧЛЕНОВЕ НА ОТБОРА И СЕРВИЗНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
48.2.1 Забранява се присъствието на членове на отбора или на всякакъв вид транспорт, 
принадлежащ на същия /вкл. хеликоптер/ в периметър от 1 км от състезателния 
автомобил с изключение на: 

- В сервизните паркове и отдалечените сервизни зони 
- В зоните за зареждане; 
- В зоните за смяна на гуми 
- За  един  член  от  отбора  на  автомобил  в  официалните  зони  за измиване на 
автомобилите; 
- В СЕ /от жълтия знак в началото на ЧК до знак край на зоната на стоп в края на СЕ/; 
- Когато автомобила е в медия зоната 
- Когато се изисква от състезателните автомобили, движещи се по маршрута, 

определен в ПК да използват същия път /пътища/ като този/тези/ използвани в същия 
момент от персонала на отбора, при положение, че те не спират едновременно на 
едно и също място по едно и също време.. 
48.2.2. Предаването на или чрез екипажа на храна, напитки, дрехи и информации /карнет с 
данни, ПК и други/ се разрешава в сервизните паркове, отдалечените сервизни зони 
регрупиране или  медия зоните. В случай, че автомобила не е в състояние да стартира и 
движи на собствен ход от ЗП/ПФ до сервизната зона, се разрешава на маршали и / или 
хора от отбора на екипажа да бута или тегли автмобила си до СП. 

49.     СЕРВИЗНИ ПАРКОВЕ 
49.1   ОБОЗНАЧАВАНЕ НА СЕРВИЗНИТЕ ПАРКОВЕ 
 

Броя и мястото на СП са обозначени в Допълнителния правилник и Пътната книга За 
максимална дистанция между сервизните паркове виж глава “Характеристика на 
състезанието”. 
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49.2   ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА СП 

Часовият график за всеки автомобил в СП е в съответствие с маршрута и е както следва: 
49.2.1   15 мин. преди първия СЕ следващ нощно регрупиране. 

-не е задължителен за Етап 1, освен ако е последван от състезателна част от 
ралито или от регрупиране през нощта. 
-Техническите проверки могат да се извършват в закрития парк 

49.2.2   30 мин. между две групи СЕ 
-  по желание в отдалечените сервизни зони, ако има такива. 
Предшествано от 3 мин. техн. зона, която може да бъде включена в регрупиране. 

49.2.3  45 мин. в края на всяка секция преди нощно регрупиране, с изключение на 
последната секция на състезанието. 

-10 мин.техническите проверки могат да се извършват в закрития парк 
49.2.4 Сервиз от 10 мин. преди края на ралито. 

Предшествано от 3 мин. техн. зона, която може да бъде включена в регрупиране. 
 
49.3   ОБОЗНАЧАВАНЕ НА СЕРВИЗНИТЕ ПАРКОВЕ 

СП са обозначени в маршрута на ралито с ЧК на влизане и ЧК на излизане. 
 

49.4   СКОРОСТ В СП 
Скоростта на състезателните и сервизни автомобили в СП не може да надхвърля 30 км/ч 
или по-малко ако това е предвидено в ДП, под заплаха от наказание от страна на СК. 

 
49.5    РАЗМЕР НА СП 

49.5.1 Организатора трябва да предостави „зона в Сервизния парк” /определена по 
дължина, широчина и местоположение/ на всеки състезателен отбор в СП. Всички 
автомобили на отбора трябва да бъдат паркирани в тяхната зона. Тези автомобили трябва 
да имат сервизни или “Auxiliary” (Спомагателни) плаки. 
49.5.2  Автомобили, които не са изцяло паркирани в отпуснатата зона, да се паркират  в  
съседен  паркинг  с  пешеходен  достъп  до  Сервизния  парк. На тези автомобили да се 
дава плака “Auxiliary”. 

 
50.     ИЗТОЧВАНЕ И/ИЛИ НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА В СП 

Когато това е необходимо като част от сервиза /смяна на резервоар за гориво, 
гор.филтър, други части от горивната с-ма  или  на  помпа/,  източването  и/или  
напълване на резервоара  е разрешено в СП при условие че: 

-работата се извършва след като организатора е уведомен; 
-участникът е осигурил човек с пожарогасител готов за употреба; 
-никаква друга работа не се извършва по автомобила по време на гореупоменатите 
операции; 
-да е осигурен един безопасен периметър от място около автомобила; 
-ако се добавя гориво, то само необходимото за  да се стигне до следващата зона за 
зареждане. 

 
51.     ФЛЕКСИ-СЕРВИЗ – 45’ 
 
51.1   ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Флекси-сервиз  от  45  мин. разрешава  да  се  изведи  състезателен автомобил от 
З П / П Ф, за да се отведе в съседен СП,. 

 
51.2   ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЛЕКСИ-СЕРВИЗ И ЧАСОВИ ГРАФИЦИ 
 

51.2.1 За да се извършват дейности от флекси-сервиза в размер на 45 мин. екипажите 
влизат в ПФ. В случай, че автомобила не е в състояние да стартира и движи на собствен ход 
от ЗП/ПФ до сервизната зона преди флекси сервиза, се разрешава на маршали и / или хора 
от отбора на екипажа да бута или тегли автмобила си до СП 
51.2.2 Екипажите ще могат тогава или да влязат в СП или да оставят автомобила в ПФ. 
51.2.3 Състезателният автомобил тогава може да бъде откаран от оторизиран представител 
на участника от ЗП /ПФ в СП и обратното само веднъж  при  спазване  на  всички  
изисквания  за  представяне  на  КК  и  на съответните санкции. 
51.2.4 Състезателният автомобил може да бъде върнат в ПФ преди изтичането на 
определените 45 мин. без наказание. 
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51.2.5 В рамките на флекси-сервиза, продължителността на работите започващи в часа на 
влизане на първия автомобил в ЗП/ПФ е по преценка на организаторите, но трябва да бъде 
показана в часовия график на ралито. 

52.     ОТДАЛЕЧЕНИ СЕРВИЗНИ ЗОНИ /ОСЗ/ 
52.1   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСЗ могат да бъдат създадени при условия, че: 
-  Имат определени  ЧК на влизане и излизане; 
-  Не надхвърлят 15 мин. престой за всеки един автомобил; 
- Дават възможност за смяна на гуми, доставени от сервизен автомобил и друг сервиз, 
съгласно правилата за ОСЗ; 
- Включват  3 мин. техн. зони преди влизане в ЧК на входа на ОСЗ; 
- Включват зона за маркиране на гуми след излизане от ЧК на ОСЗ. 
- В него  са  допуснати  само  оторизирани  служители  от  отбора, съгласно 
правилата за ОСЗ  официални лица и журналисти, имащи   необходимите пропуски. 
- за увеличаване на промоционалния ефект, организаторите могат да разположат ОСЗ в 
градове или центрове на населени пунктове. 

52.2   БРОЙ НА ПЕРСОНАЛ ОТ ОТБОРИТЕ 
52.2.1 В ОСЗ следните лица могат да работят на своя автомобил/и: 

- за един автомобил, екипажа плюс максимум 4 служители на отбора. Последните 
остават толкова, колкото е престоя на автомобила в зоната. 
- за приоритетни пилоти и участниците имащи няколко стартиращи автомобила, 
екипажа плюс максимум 4 служители на отбора на автомобил. Тези служители 
могат да бъдат преразпределяни между автомобилите в рамките на зоната. 

52.2.2  Зоните трябва да бъдат разпределяни така че един и същ отборен персонал да 
стига в тези зони и в СП по съществуващи и препоръчани пътища. Подмяната на 
контейнери с напитки  за  състезателите не се счита като работа върху автомобила. 
52.2.3  Персонал на екип, различен от разрешените по чл. 52.2.1 / 52.2.3 / 52.3.3 не може 
да бъде в зоната. 

52.3  ДОПУСТИМО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТИ 
52.3.1 В ОСЗ се разрешава следното: 

- употребата на крикове, подпори за шаси, гаечни ключове за смяна на гуми, 
динамо метричен ключ, ръчни инструменти и чиста вода. 
- използването на екипировка или части и инструменти транспортирани от 
състезателния автомобил; 
- използването на инструменти, задвижвани от акумулатор, включително всякакво 
необходимо осветление; 
- добавянето на чиста вода в системата на автомобила, за която устройство за 
пълнене може да се използва; 

- оборудване /материали за обезвъздушаване на спирачки и за почистване на 
автомобила; 
52.3.2  Могат да се използват лежанки. 
52.3.3  Разрешено е състезателния автомобил да бъде свързан чрез кабел с компютър които 
се позиционира вътре в отдалечената сервизна зона и се обслужва от допълнително един 
човек /различен от четиримата механици/.Този човек няма право да пипа автомобила или 
частите монтирани на автомобила. 
52.3.4 Монтирането на допълнителни светлини на автомобила или в автмобила се 
разрешават в ОСЗ. Допълнителните светлини гуми и необходимите инструменти към тях 
могат да се внесат в ОСЗ от сервизен автомобил. 
52.3.5 Инструментите и частите могат да останат в ОСЗ и изнесени след заминаването на 
състезателния автомобил. 

52.4   ПРОПУСКИ ЗА АВТОМОБИЛИ В ОСЗ  
Организаторът дава по един пропуск за автомобил на всеки състезателен автомобил за 
транспорт на отборния персонал и на разрешеното оборудване и инструменти в ОСЗ. 

52.5   ЗОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА ГУМИ  (ЗМГ) 
Във всяка зона за монтиране на гуми; 
-Не се допуска работа, различна от смяна на колелата в рамките на маркираната зона на 
екипажа сам да смени, и само с помощта на инструменти намиращи се на борда на 
състезателния автомобил. 
-Не е разрешено присъствието на членове на екипа различни от указаните в  чл.60.8 
-Задължително за всички автомобили, е да преминават през зоната за монтаж на гумите и 
да спират на зоната за маркировка на гумите, дори и ако колелата не са сменяни. 
-Всеки автомобил в зоната за маркиране на колело / гума и в зоната за четене на баркод , 
трябва да спре на изхода на всяка зона за монтаж на гуми. 
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-Транспортирането на гумите до ЗМГ ще бъде указано в допълнителните правилници на 
всяко рали 
 

52.6   ЗОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА ФАРОВЕ  (ЗМФ) 
 Във всяка зона за монтиране на фарове; 
Не се допуска работа в  маркираната зона, различна от тази да се поставят допълнителни 
фарове на двама механници от екипа , използвайки ръчни инструменти и под надзора на 
служители на организатора през цялото време. 
Двама от персоналът на отбора могат да влязат в зоната само след като съответния им 
автомобил е навлязъл в часовата контрола и трябва да напуснат веднага, след като са 
били монтирани допълнителните светлини. 
Допълнителните фарове могат да бъдат транспортирани до зоната от сервизен автомобил. 
 

РЕЗУЛТАТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ СЛЕД СЪСТЕЗАНИЕТО 
 
54.     РЕЗУЛТАТИ 
54.1   ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите се  изготвят  като  се  събират  времената,  измерени  на всички СЕ и всички 
наказания във време, наложени в пътните секции, както и всяко друго наказание, изразено 
във време. 
 

54.2   ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
По време на ралито класирането се обявява както следва: 
54.2.1. Неофициално класиране: -класиране разпространено от организаторите по време 
на ралито. 
54.2.2. Частични неофициални класирания: -класирания публикувани в края на всеки 
етап. 
54.2.3. Предварително крайно класиране: -класиране публикувано от организатора в края 
на ралито. 
54.2.4  Официално крайно класиране: класиране, одобрено от СК. 
54.2.5. В случай, че публикуването на стартовия лист и/или резултатите се забави, новия 
час на публикуване следва да се обяви на официалното информационно табло или табла. 

 
54.3   РАВЕНСТВО В ЕТАП ИЛИ РАЛИ 

54.3.1 В  случай  на  равенство  за  победител на етап  се  обявява  този,  който  е 
постигнал най-добро време на първия СЕ от етап , който не е ССЕ. Ако това не е 
достатъчно се  взимат   предвид времената на втория, третия и четвърти и т.н. СЕ. 
54.3.2 В  случай  на  равенство  за  победител на ралито  се  обявява  този,  който  е 
постигнал най-добро време на първия СЕ, който не е ССЕ. Ако това не е достатъчно 
се  взимат   предвид времената на втория, третия и четвърти и т.н. СЕ. 

 
54.4   КОРЕКТНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ОТРАЗЯВАНЕ 

Организаторът следва да обезпечи коректно и безпристрастно отразяване на състезанието 
и резултатите от него. 

54.5   ПРОМОТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
Забранено е под всякаква форма да се рекламират резултатите от един етап от 
състезанието. Състезателите могат да се изказват в медиите за спечелен етап стига това 
да не даде отражение за цялото рали 

 

55.     ПРОТЕСТИ И ЖАЛБИ 
 
55.1   СЪСТАВЯНЕ 

Всеки протест и/или жалба се извършва съобразно изискванията на МСК-глави 13 и 14 от 
МСК а при необходимост и с правилата на Международния трибунал на ФИА.  

 
55.2    ТАКСИ ЗА ПРОТЕСТ 

Размерът на таксите за протести е 1000 евро 
. 

55.3   ДЕПОЗИТ 
Ако протеста изисква демонтаж и монтаж на една определена част от автомобила, всеки 
допълнителен гаранционен депозит следва да се уточни в Допълнителния правилник на 
състезанието или от СК по предложение на техническия делегат на FIA/Председателя на 
тех. комисия. 
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55.4   РАЗХОДИ 
55.4.1 Разходите извършени за работата и транспорта на автомобила са за сметка на 
протестиращия, ако протеста не е оправдан или за сметка на участника обект на 
протеста, ако същият е основателен. 
55.4.2 Ако протеста не е оправдан и ако разходите, причинени от протеста /техн. 
проверки, транспорт и т.н./ надхвърлят сумата на гаранционния депозит, разликата е за 
сметка на протестиращия. В противен случай, ако са по-малки разликата му се 
възстановява. 

 
55.5     ЖАЛБИ 

С Годишната наредба на НСВ се определя размера на таксата за национална жалба. 
Размерът на таксата за международна жалба се публикува от ФИА ежегодно. 

 
56.     НАГРАЖДАВАНЕ 
56.1   ЦЕРЕМОНИЯ НА ПОДИУМ 

Състезателната част на ралито  завършва с влизане в зоната на последната ЧК. 
 

56.2   ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
Награди се връчват на всички участници на рампата с изключение на първия,  втория  и  
третия  в  общото  генерално  класиране,  за  които  се използва подиум с олимпийски 
тип. Ако организаторът пожелае може да се организира официален прием /със 
спонсорите/ същата вечер. Ако се изисква и  присъствие  на  екипажите,  това  трябва 
да  бъде  упоменато  в Допълнителния правилник.  
 

57.     ГОДИШНА ЦЕРЕМОНИЯ НА НАГРАЖДАВАНЕ  
 

57.1   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИСЪСТВИЕ 
Победителите  пилот  и  навигатор  във ФИА шампионат  трябва  да  присъстват  на 
годишната церемония на награждаване на ФИА ако е поканен от ФИА 
 

57.2   ОТСЪСТВИЕ 
Освен в случаите на форс мажор, тяхното отсъствие води до налагане на глоба от ФИА 
 

ГОРИВО - ЗАРЕЖДАНЕ 
58.     ЗАРЕЖДАНЕ И ПРОЦЕДУРИ 

 
58.1   РАЗПОЛОЖЕНИЕ 

 
58.1.1 Освен ако не става дума за смяна на бензинов резервоар, участниците могат да 
зареждат само в зоните за зареждане /ЗЗ/ или в търговски бензиностанции по маршрута на 
ралито, определени от организатора в Допълнителния правилник и в  ПК. 
ЗЗ могат да се разположат в: 
-  изхода от СП; 
-  изхода на ОСЗ; 
-  определени места по маршрута; 
58.1.2 Всяка ЗЗ по маршрута на ралито ще бъде обозначена в ПК.  
58.1.3 Изходът и входът в ЗЗ се маркират със синя туба или знак за бензинова 
колонка, с изключение на търговските бензиностанции. 
58.1.4 Наличието на противопожарни средства и или подходящи мерки за безопасност се 
изискват да бъдат организирани от организатора за всяка ЗЗ (не е задължително на 
бензиностанциите) 
58.1.5 Ако няма бензиностанции по маршрута на ралито, организатора може да 
организира такива, съобразно Приложение J чрез централизирана система. Такива места 
за зареждане следва да отговарят на условия за безопасност на ЗЗ. 
58.1.6 Състезателният автомобил може да бъде избутан извън зоната за зареждане от 
служебни  лица и/или от двама члена на отбора без да се налага наказание. 

58.2   ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 
 
58.2.1. Във вътрешността на зона за зареждане са разрешени само действия пряко 
свързани със зареждането на състезателния автомобил. 
58.2.2. Във всички зони за зареждане е въведено ограничение на скоростта от 5 км/ч. 
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58.2.3. Препоръчително е механиците да носят дрехи, устойчиви на огън. 
58.2.4. Доставчика на гориво или оргнизатора е отговорен за защита на околното среда 
като се използва покритие с абсорбиращ горен слой и непромокаем долен слой. 
58.2.5. Отговорността за зареждане се носи единствено от участника. 
58.2.6. Двигателите трябва да бъдат загасени по време на всяка операция по зареждане 
58.2.7. Препоръчва се екипажа да стои извън  автомобила по време на зареждане. В 
случай, че той остава в автомобила, обезопасителните колани не трябва да бъдат 
поставяни. 
58.2.8 Само с цел да помагат в процедурата по зареждане на техния автомобил, двама 
члена на отбора за всеки екипаж могат да имат достъп до тази зона. 
58.3 ПРОЦЕДУРА НА ЗАРЕЖДАНЕ В ТЪРГОВСКИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ 
58.3.1  Екипажите могат да зареждат гориво от търговските бензиностанции посочените в 
пътната книга от организатора Това гориво трябва да се изсипва директно в резервоара на 
състезателния автомобил. 
58.3.2 Екипажите трябва да използват само оборудването на автомобила и никаква 
външна физическа помощ 
58.3.3 Автомобили оборудвани със специални куплунзи на ФИА могат да превозват и  
използват преходници ако са ги показали на предварителния Тех. преглед. 
 

59.      ГОРИВО  
Валидно само за WRC и ЕРШ 

 

ГУМИ И КОЛЕЛА 
 

60.     ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
60.1   ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АВТОМОБИЛИ И ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 
60.1.1   СЪОТВЕТСТВИЕ 

Всички гуми трябва да бъдат съобразени с настоящия член както и с Приложение  V. 
60.1.2 ФОРМОВАНИ ГУМИ 

Всички автомобили трябва да са с монтирани форомовани гуми.Ръчното нарязване на  
шарки на протектора не е разрешено освен ако не е разрешено от регионалните 
правилници на шампионата.  

60.1.3 ОБРАБОТКА НА ГУМИ 
Всяка химична и/или механична обработка на гумите e забранена. 
Всякакво устройство за загряване на гумите веднъж монтирани върху джантата е 
забранено. 
Дали монтирани на джанти или не, съхранението на гуми в изкуствено отопляема среда 
под 35°  C° е позволено. 

60.1.4 БАРКОД. 
Всяка гума, трябва да има или: 
- Две идентични баркод номера (по един от всяка страна на гумата  всеки баркода да е с 
различен цвят, както е определено от ФИА), предоставени от FIA за 2016 одобрен баркод 
на доставчика, или: 
- формован баркод номер, предоставен от FIA за 2016 - одобрен баркод на доставчика. 
Тези баркодове ще бъдат използвани, за да се провери, че същите гуми ще останат 
монтиран на автомобил между всяка смяна на гумите и че екипажите не превишават 
максималните позволените количества . Баркодът на гумите трябва винаги да е видим от 
външната страна на автомобила. 

60.1.5 КОЛИЧЕСТВО НА ГУМИТЕ 
Всички екипажи могат да използват максимално количествата описани в допълнителните 
правилници на ралито. 

60.1.6 УСТРОЙСТВА, РАЗРЕШАВАЩИ НА ГУМИТЕ ДА ЗАПАЗЯТ КАЧЕСТВАТА СИ 
Използването на всяко устройство за поддържане на пълната характеристика на гумата с 
вътрешно налягане, равно или по-малко от атмосферното налягане е забранено. 
Вътрешността на гумата (пространството между джантата и вътрешната част на гумата) 
трябва да бъдат запълнени само с въздух. 

60.1.7 ДЖАНТИ 
Всяко устройство, предназначено за закрепване на гумата към джантата не е позволено. 

60.1.8 МОНТАЖ НА ГУМИТЕ 
Максималното налягане за монтиране на гумата върху джантата е 8 бара при температура 
20 ° C; Този натиск трябва да позволи на гумата да се придържа към външните стени на 
джантата. 
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60.1.9 ГУМИ ЗА АСФАЛТ /СУХИ ИЛИ МОКРИ/ 
Във всеки един момент по време на ралито, дълбочината на протекторите на гумите на 
асфалт, монтирани на автомобила не трябва да бъде по-малко от 1,6 mm над най-малко три 
четвърти от шарката на протектора. Производителят на гуми трябва да осигуряват видими 
знаци за контрол. Гумите за асфалт трябва да са съобразно с Приложение V и са 
хомологирани от ФИА  Важно: гуми хомологирани преди 01.05.2013 не са разрешени. 
 Могат да продължат да се използват по-рано  хомологираните спецификации ако шарките на 
протектора са съобразени с Приложение V 
Моля, обърнете се към списъка с допустимите асфалтови гуми, публикувани на 
интернет страницата на FIA. 

60.1.10 АСФАЛТОВИ ГУМИ ЗА СНЯГ 
Ако гуми с шипове са разрешени в ралито, правилата за поставяне  на шипове, както и метода 
на проверката им трябва да бъдат посочени в допълнителните правилници 

60.1.11  ГУМИ ЗА МАКАДАМ  
Виж Приложение J.. 

60.1.12 ГУМИ С ШИПОВЕ ЗА СНЯГ 
Ако гуми с шипове са разрешени в ралито, правилата за поставяне  на шипове, както и метода 
на проверката им трябва да бъдат посочени в допълнителните правилници. 

60.1.13 ВИД НА ГУМИТЕ КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
Марката на гумите е свободна. 

 
60.7    КОНТРОЛ 

Във всеки момент по време на състезанието, могат да се извършат проверки за 
установяване съответствието на гумите. Всяка несъответстваща  гума се маркира със 
специален печат и не може да се използва. 
 

60.8   МАРКИРАНЕ  НА ГУМИТЕ / ЗОНИ ЗА КОНТРОЛ 
Зона за маркиране на гуми- колела /четене на баркод може да бъде организирана на 
излизане от зоните на оторизирани СП или ОСЗ и на старта на шекдауна. Само с цел 
съдействие на процедурата за  маркиране  на  гумите, един член  от отбора  на  всеки  
екипаж  може  да има достъп до тази зона. 
Екипажът трябва да спре своя автомобил и да изчаква указанията на техн. комисари  
и/или  съдии. В отсъствието  на  комисари и  съдии, екипажа може да напусне зоната 
без да спира. Зона за проверка на маркирането на гумите може да бъде създадена на 
влизане в зоната на оторизирани СП или ОСЗ. 
 

60.9 ПЪТНА СЕКЦИЯ 
Когато не са налице СЕ нерегистрирани шарки на протектора на гумите могат да се 
използват по пътните секции 

60.10 РЕГУЛИРАНЕ НАЛЯГАНЕТО НА ГУМИТЕ 
Регулиране налягането на гумите е разрешено 
-Когато старта на СЕ закъснее с повече от 10 мин. За всеки екипаж. 
-регрупинг с продължителност повече от 10 мин. за всеки екипаж, ако следва СЕ или ССЕ 

60.11   РЕЗЕРВНИ КОЛЕЛА 
Автомобилите могат да бъдат екипирани максимум с по две резервни колела. Всяко 
комплектувано колело, монтирано на автомобила или поставено вътре в автомобила по 
време на сервиз, следва да стигне следващия СП или следващата сервизна зона, където 
е разрешена смяната на гуми. Не е разрешено комплект колело да се поставя или да се 
сваля от автомобила на друго място освен в СП или СЗ, където смяната на гуми се 
разрешава. 

60.12 ДОСТАВЧИК  НА ГУМИ НА СТОП НА СЕ 
Присъствието на представител на доставчик на гуми оторизиран от ФИА на стопа на СЕ. На 
стопа визуална проверка и проверка на температурата на гумата за събиране на данни е 
разрешено 

60.13 НАЛИЧНОСТ НА ГУМИ 
Всички гуми използвани в Регионалния  рали шампионат трябва да бъдат 
леснодостъпни в търговската мрежа. 

62. КОЛИЧЕСТВО ГУМИ 
 Прилага се само за WRC и ЕРШ 
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МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ 
 

63. МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ 
 

63.1 ПОДМЯНА НА ДВИГАТЕЛ 
63.1.1  В случай на повреда на двигателя между техническия преглед и първата ЧК се 
разрешава подмяната м у . В такъв случай блока на двигателя следва отново да бъде 
маркиран. Екипажа получава 5 мин. наказание от Д. 
63.1.2  Един и същи двигател трябва да се използва от техническия преглед до 
финала на ралито. 
 

63.2 ТУРБОКОМПРЕСОРИ 
63.2.1. Турбокомпресора и компресора са наречени по-долу “компресор”. 
63.2.2. Сегашният правилник по отношение на рестриктора и маркирането продължава да 
бъде в сила /чл. 254-6.1 и 255-5.1.8.3 на Приложение J/ 
63.2.3. Инсталираният в колата компресор и един резервен компресор  се контролират и 
пломбират по време на техн. преглед преди състезанието. 
63.2.4. Компресорите се маркират с номера на автомобила за да се използват само от 
същия. 
51.2.5. Всички  използвани  компресори  трябва  да  останат  пломбирани от 
предварителния техн. преглед до края на ралито, за да могат техническите комисари да 
проверят тяхното съответствие. 
63.2.6. Горните правила са задължителни също така за всички автомобили, чиито 
компресори нямат рестриктор. В този случай компресорите трябва да са маркирани само 
за да могат да бъдат преброени. 
 

63.3   ТРАНСМИСИИ 
63.3.1. За всеки автомобил  на ФИА приоритетен пилот  може да се използва само 
една  резервна скоростна кутия и един комплект от диференциали /преден и/или 
централен и/или заден/ за всяко състезание. 
63.3.2 Тези резервни компоненти и тези поставени на а-ла ще бъдат 
маркирани/пломбирани на предварителния тех. преглед. Това правило може да се 
използва и за другите пилоти по решение на организатора след уведомяване на ФИА 
63.3.3 Пломбирането/маркирането да дава възможност на участника да смени 
съединител и евентуални свързани аксесоари  
63.3.4 Всички компоненти се идентифицират със състезателния номер на автомобила. 
63.3.5 Всички маркировки и пломбирания се извършват в съответствие с публикуваните 
на ФИА за различните модели автомобили 
63.3.6 Диференциалите и скоростните кутии се сменят в сервизните паркове като за това 
се уведомяват тех. комисари предварително 
62.3.7 При условие че пломбите и маркерите останат непокътнати от свалената 
скоростната кутия и диференциала частите могат да се използват за същия автомобил 
63.3.8 Пломбирането и маркирането трябва да останат такива, от предварителния техн. 
преглед до края  на ралито. Техническите комисари могат да контролират маркирането/ 
пломбирането във всеки момент, а в края на ралито те могат да ги демонтират, за да 
проверят тяхното съответствие  

 
65.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИТЕ 

 
65.1  ОНБОРД КАМЕРИ 

65.1.1   Ако Промоутъра на шампионата /ако има такъв/ иска участникът  да носи на борда 
на автомобила камера или друго записващо устройство, то ще бъде монтирано на 
автомобила от служители на организатора или промоутъра. 
65.1.2 Всеки участник който има камера в автомобила си трябва предварително да иска 
съгласието на Промоутъра на шампионата /ако има такъв/ Всяка одобрена камера ще бъде 
маркирана със стикер и трябва да бъде монтирана на предварителния техн. преглед. 
65.1.3  Всеки участник който желае да има камера трябва да предостави следната 
информация на Промоутъра на шампионата /ако има такъв/ най малко една седмица преди 
началото на опознаването- име на състезателя, номер на автомобила, адрес на 
състезателя и за какво ще се използват кадрите. 
 

65.2  ПРОСЛЕДЯВАЩА СИСТЕМА 
За  шампионат на ФИА всички автомобили трябва да бъдат оборудвани със система за 
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проследяване която ще бъде проверявана на предварителния техн. преглед. Инструкция 
относно получаване, монтиране и събиране ще бъдат издадени от организатора. Всяка 
неправилна намеса в системата по време на състезанието ще се докладва на спортните 
комисари 
 

65.3   НИВО НА ШУМ В СПЕЦИАЛНИТЕ ЕТАПИ 
Само в СЕ се препоръчва от съображения за сигурност да има байпас на  заглушителя  на 
гърнето,  при  положение  че  изпускането  на  изгорели газове е съобразено с 
Приложение J и по отношение на автомобилите, имащи катализатор, че същите 
газове минават през този катализатор. Във всеки момент на пътните секции нивото на 
шума трябва да бъде съобразено с Приложение J. 
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V1 – ФИА ЕВРОПЕЙСКИ РАЛИ ШАМПИОНАТ /ТРОФИ 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ШАМПИОНАТА 
 

ФИА организира ФИА Регионален Рали Шампионат (Шампионат) който е 
собственост на ФИА . Този правилник се прилага към един или повече отделни 
шампионата и трофеи: 

 

- ФИА Европейски рали шампионат за пилоти и навигатори 
- ФИА Европейски рали шампионат за отбори 
- ФИА Европейски рали шампионат 2 за пилоти и навигатори 
- ФИА Европейски рали шампионат 2 за отбори 
- ФИА Европейски рали шампионат 3 за пилоти и навигатори 
- ФИА Европейски рали шампионат 3 за отбори 
- ФИА Европейски рали шампионат –Шампионат за младежи- пилоти 
-  ФИА Европейски рали трофей за пилоти и навигатори 
-  ФИА ЕРТ 2 Трофей (ЕRT2)  за пилоти и навигатори 
-  ФИА ЕРТ 3 Трофей (ЕRT3)  за пилоти и навигатори 
-  ФИА ЕРТ Джуниор (ЕRTJ)  за пилоти. 

ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ 
4 ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В РАЛИТАТА ОТ ЕРШ  

4.1 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
4.1.1 От 01 Януари 2016 Супер 2000-Rally автомобили (1.6 L Турбо)-съответстващи на 
чл 255А от 2013 Приложение Ж  не могат да участват в Ралитата от ЕРШ. 
4.1.2 Пилоти или отбори регистрирани във ФИА ЕРШ  според ЕРШ чл 7.2.1 или 7.2.2 
могат да вземат участие в Шампионата само със следните автомобили: 
- Група R5 автомобили съответстващи  на 2016 Приложение Ж чл 261 или  
-S2000 автомобили съответстващи  на 2013 Приложение Ж чл 254А. 
-Автомобилите с национална хомологация могат да участват в ралита от Европейския 
рали трофей в страната където е хомологиран автомобила без да получава точки за 
Трофея. 

4.2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА АВТОМОБИЛИ УЧАСТВАЩИ ВЪВ 
ФИА ЕРШ 2 ШАМПИОНАТ и ЕРТ 2 Трофи 

 Всички автомобили трябва да съответстват на правилата от Приложение Ж  2016: 
 -Група N автомобили със задвижване на 4 колела (съответстващи на чл . 254) 
4.3  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА АВТОМОБИЛИ УЧАСТВАЩИ ВЪВ 

ФИА ЕРШ 3 ШАМПИОНАТ и ЕРТ 3 Трофи 
 Всички автомобили трябва да съответстват на правилата от Приложение Ж  2016: 
 -Група R автомобили със задвижване на 2 колела (съответстващи на чл 260 r 260D) 
 -Автомобили Супер 1600 
 Група А Кит кар с коригиран обем на двигателя до 1600 куб.см 
 Група А автомобили със задвижване на 2 колела дo 2000 куб.см 
 Група N автомобили със задвижване на 2 колела дo 2000 куб.см  
 
ШАМПИОНАТИ И ТОЧКИ  

5.  ИЗИСКВАНИЯ НА ШАМПИОНАТА 
5.1  ТОЧКИ ЗА ШАМПИОНАТА 

5.1.1 Бонус точки се присъждат съгласно чл. 5.1.2 от ФИА Правилника на 
Европейския Рали Шампионат 

5.3 БРОЙ РЕЗУЛТАТИ ЗА КРАЙНОТО ГОДИШНО КЛАСИРАНЕ 
5.3.1 -Максималния брой класирания за класиране в ЕРШ за Отбори,Пилоти и Пилоти 
ще бъде 7. 
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5.3.2 -Максималния брой класирания за класиране в ЕРШ 2 Шампионат  за 
Отбори,Пилоти и Пилоти ще бъде 7. 
5.3.1 -Максималния брой класирания за класиране в ЕРШ 3 Шампионат за 
Отбори,Пилоти и Пилоти ще бъде 7. 

 
5.4 БРОЙ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА ШАМПИОНАТА 

ФИА Европейски рали шампионат се състои от максимум 10 състезания 
5.5 ЕВРОПЕЙСКО РАЛИ ТРОФИ 

5.5.1 Общи изисквания 
Изискванията за този трофей са същите като тези в Регламента на Европейския Рали 
Шампионат с изключение на следните членове. 
Европейския рали трофи се провежда в следните зони: 
ФИА Балкан рали трофи 
(Турция, България, Гърция, Румъния, Кипър и Сърбия) 
ФИА Алпин рали трофи 
(Южна Франция, Швейцария, Италия и Сан Марино) 
ФИА Иберия рали трофи 
(Испания, Португалия, Азори, Мадейра и Канарските острови) 
ФИА Бенелюкс рали трофи 
(Белгия, Холандия, Люксембург, Северна Франция, Западна и Северна Германия) 
ФИА Селтик рали трофи 
(Великобритания, Ирландия и Остров Ман) 
ФИА Балтик рали трофи 
(Естония, Латвия, Литва и Финландия) 
ФИА Скандинавиан рали трофи 
(Норвегия, Швеция, Дания и Исландия) 
ФИА Централ рали трофи 
(Република Чехия, Словакия, Австрия, Унгария Полша,Словения, Хърватия и Южна 
Германия) 
Състава на всяка зона подлежи за одобрение от ФИА 
5.5.2 Рали Трофи Финал 
На Рали Трофи Финал  ще бъдат обявени победителите на Европейския рали 
трофей,FIA ЕRТ 2 Трофи,FIA ЕRТ 3 Трофи и ФИА ERTJ Трофи. 
Следните пилоти и навигатори ще бъдат допуснати да участват в Рали Трофи Финал: 
-Тримата събралите най голям брой точки в ERT пилот и навигатор за всяка зона  
-Тримата събралите най голям брой точки в ERT2 пилот и навигатор за всяка зона  
-Тримата събралите най голям брой точки в ERT3 пилот и навигатор за всяка зона  
 
5.5.3 Брой на състезанията 
Във всяка зона максимум 8 ралита и в една и съща страна не повече от 3 ралита. 
5.5.4 Кандидат ралита  
Кандидат ралитата трябва да отговорят поне на критериите за ралита с коефициент 1 
5.5.5. Резултати за класиране 
За класиране във всяка зона на Трофея се събират всички получени точки 

 
13. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТЕЗАНИЯТА 
 
13.1 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

13.1.1 Продължителност на ралито и графика (препоръчителна и максимум 
продължителност) 
Продължителността на рали е 72 часа от началото на Тех. преглед (включващо маркиране 
и пломбиране) до обявяването на официалните резултати на Ралито. Ако има шейкдаун се 
прибавят 6 часа. Когато има и Супер специален етап се прибавят 4 часа и още 4 часа ако 
има квалификационен етап. 

За трофеите продължителноста на рали е 72 часа за коефициент 3 и 2 от началото на 
тех. преглед (включващо маркиране и пломбиране) до обявяването на официалните 
резултати на Ралито и два дни за ралита с коефициент 1 

  
13.2 ДИСТАНЦИЯ ЗА РАЛИТАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ШАМПИОНАТ 

 
Обща дължина на специалните етапи да бъде между 200 км  и  230 км 
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13.3 ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЛИТАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТРОФЕЙ 
 

За ралита с коефициент 3  общата дължина на СЕ да бъде между 180 км  и  195 км 
За ралита с коефициент 2  общата дължина на СЕ да бъде между 165 км  и  179 км 
За ралита с коефициент 1  общата дължина на СЕ да бъде между 150 км  и  164 км 
 

 

СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ И ГРАФИК 
 

14. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

14.1 ДОКУМЕНТИ 
Печатна версия на Допълнителния правилник трябва да бъде на разположение на състезатели и 
официлни лица по време на цялото рали. 
Проект на плана за сигурност трябва да бъде на разположение на ФИА 4 седмици преди 
началото на ралито. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИТЕ 
 
18 СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА И РЕКЛАМА 
 
18.1 ПАНЕЛ НА ПОКРИВА 
18.5.3 Плаката на покрива е задължителна за  състезания от ФИА Европейския рали шампионат. 
 
СТАРТОВЕ И РЕСТАРТОВЕ. 
 
45.  СТАРТОВ РЕД И ИНТЕРВАЛИ ВЪВ ФИА ЕВРОПЕЙСКИ РАЛИ ШАМПИОНАТ 
45.3  СТАРТОВ РЕД ЕТАП 1 

45.3.1 На всички ралита стартовия ред на етап 1 трябва да е следния 
 1-ви ФИА и ЕРК Приоритетни пилоти съгласно позицият която са избрали съгласно 
квалификационния етап 
 2-ри Всички останали пилоти по стартов ред по решение на организатора 
 
45.4 РЕД ЗА СТАРТИРАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ЕТАПИ 

45.4.1 Редът за стартиране на следващите етапи се основава на класирането на финала 
на последния СЕ от предходния етап, с изключение  на ССЕ, ако такъв е пробяган в 
края на етапа. 
45.4.2 Първите 10 автомобили от генералното класиране пилоти рестартират обединени в 
група в обратен ред по класирането по чл. 45.4.1  
Всички останали пилоти рестартират в реда според тяхното класиране по чл. 45.4.1 ( с 1 
минута интервал) 
45.4.4 С цел  повишаване на медийното отразяване промоутъра на шампионата може да 
поиска промени на правилата в чл.45.4 
 

45.5 СТАРТОВИ ИНТЕРВАЛИ 
Първите 15 приритетни пилота стартират през две минути интервал. Всички останали 
автомобили стартират през една минута интервал ако не е упоменато друго в 
допълнителния правилник на ралито 

 
46 РЕСТАРТ СЛЕД ОТПАДАНЕ /РАЛИ 2 
46.1 ОБЩО 

Всеки екипаж, който не успее да завърши даден етап, има право да рестартира от 
началото на следващия етап, само ако той информира Директора на ралито за това свое 
намерение един час преди публикуването на стартовия списък за следващия етап. 
Екипажа трябва да уведоми организатора за причината на своето отпадане /инцидент, тех. 
проблем, или друго/. и намерението си да представи автомобила си за повторен тех. 
преглед. 
 Това разпореждане се прилага и за всеки екипаж, който е изключен за закъснения над 
допустимия лимит или не е успял да се яви на дадена контрола, но не се прилага, когато 
екипажа е бил изключен за нарушение на изискванията, пътни нарушения или с решение 
на СК.  
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46.2  Наказания 
 За всеки екипаж който рестартира ще му бъде добавено време както следва: 
 46.2.1.За всеки пропуснат СЕ или Супер СЕ – 7 минути 
 46.2.2.Все пак,ако на първия СЕ или Супер СЕ който е пропуснат то е: 
 а/стартирала Секция 1, когато е последвана от нощно прегрепиране преди Секция 2 или 
 б/последна отсечка преди нощно регрупиране наказанието е 10 минути. 
 Тези 10 минути наказание се прилага веднъж през ралито. 
 46.2.3.Това наказание във време се прибавя към най-доброто време от групата на екипажа 

на всеки липсващ СЕ който включва СЕ или Супер СЕ в който екипажа е отпаднал. 
 46.2.4.Ако това отпадане се случи след последния СЕ или Супер СЕ преди нощно 

регрупиране се счита че не са завършили последния СЕ или Супер СЕ. 
46.3  Ремонт и Технически преглед 

46.3.1 Сервиз – място и разрешено време 
Всеки автомобил който не успее да завърши даден етап в съответствие с посоченото по 

горе, може да бъде ремонтиран по усмотрение на състезателите. Независимо от това 
автомобилът трябва да се представи през нощта в закрития парк за прегрупиране преди 
следващия етап, но не по-късно от 1 час преди обявеното време за старт на първия 
автомобил . 

46.3.2 Технически преглед на  автомобил заявен за рестарт. 
Автомобила трябва да запази първоначалното си купе и блок на двигателя, същите които са 
маркирани на предварителния технически преглед. Екипажа трябва да представи автомобила 
за повторен технически преглед във време съгласувано с организатора. 

46.3.3 Ремонт за нов старт на Етап1/Секция 2 
За тези автомобили, които не успеят да завършат ССЕ/пътна секция  (Секция 1 от етап 

етап 1) ремонтните работи могат да бъдат извършвани, в съответствие с членовете 
посочени по горе и състезателите могат да  стартират в секция 2 на етап 1. Състезателите 
ще се считат че са завършили ССЕ и са преминали  пътния сектор, а не са отпаднали. С 
допълнителния правилник на ралито се определя времето за ССЕ/пътна секция  на тези 
състезатели, които не са успели да го завършат. 

ГОРИВО - ЗАРЕЖДАНЕ 
 
59. УПОТРЕБА НА ГОРИВО 
59.1  ВИД НА ГОРИВОТО 
 59.1.2 Ралита от Европейския  Рали Трофей  

За ралита организирани в Италия  или Сан Марино и участващи за Европейския  Рали 
Трофей еднакво  гориво по спецификациите, предвидени в член 252.9 на Приложение J  
предоставено от организаторите и трябва да се използва от всички екипажи. 

 
59.2  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

59.2.1 ФИА си запазва правото по всяко време без да посочва причините  да променя 
горивото в съответствие с кодекса  (приложение ж) 

59.2.2 Всички състезатели са длъжни да оборудват  автомобилите си с специални 
куплунги определени от  ФИА за зареждане с гориво с изключение на тези които използват 
оригиналните резервоари. 

59.2.3 ФИА не носи отговорност за несъответствие за употреба на неразрешено гориво. 
59.2.4 ФИА си запазва правото да проверява горивото на всеки полот по всяко време. 
59.2.5 Автомобилите на приоритетните пилоти и на участниците в Junior ЕРШ са 

задължени да поставят ФИА горивен куплунг (виж ФИА тех.лист No 5) 
59.2.6 Определения доставчик се задължава да предупреди регистрираните участници 

когато въвежда нова партида гориво за да могат да проверят съответствието на горивото преди 
състезание. 

50.2.7 Автомобилите оборудвани с определените адаптери от ФИА при използване на 
гориво по чл.59.1.2 трябва да покажат адаптера на тех.преглед. 

 
ГУМИ И КОЛЕЛА 

60 
60.7 РЪЧНО НАРЯЗВАНЕ 
Умишленото модифициране на шарката на гумата или на броя на шиповете на гумите 
върху или в колата, е строго забранено. 
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62.2 ГУМИ ЗА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА/КВАЛИФИКАЦИЯ ИЛИ ШЕЙКДАУН/ 
62.2.2 За сътезателите участващи в шейкдауна гумите не се маркират. 

62.3 КОЛИЧЕСТВО ГУМИ ЗА ЕРТ 
62.3.1 Няма ограничение за максимум гуми за ралитата от ЕРТ 
 

МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ 
 

63. МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ 
63.3 ТРАНСМИСИИ 

63.3.1 За всеки автомобил на  ФИА и ЕРШ Приоритетен пилот  една резервна скоростна 
кутия и един комплект диферинциали (преден централен и /или заден) могат да се 
използват във всяко рали. 

 

МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ 
 

65. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИТЕ 
65.2  СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ 

За  състезанията на ФИА за Европейския  Рали Трофей използването на проследяваща 
система не е задължително но е силно препоръчително 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В случай на различия в тълкуванията на специалния правилник 
валиден е единствено текстът от специалния правилник за рали на 
ФИА за 2016 год публикуван на сайта на ФИА  fia.com  
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НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ШАМПИОНАТА
БФАС организира национален шампионат. 
Едномаркови шампионати се провеждат според специалните им правилници  утвърдени от 
БФАС. 
Описаните изменения са валидни само за Националния шампионат на БФАС 

ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ 

За рали национален шампионат се допускат автомобили както следва: 
- Хoмoлoгирaни кaтo Кит кaр aвтoмoбили c oбeм мeжду 1400 и 1600 куб. cм ce дoпуcкaт 
caмo aкo oтгoвaрят нa чл.255-6.2 “тeглo” oт Прилoжeниe “Ж“. 

- Aвтoмoбили c двe зaдвижвaщи кoлeлa oбoрудвaни c турбo дизeлoв двигaтeл c рaбoтeн 
oбeм до 2000 куб.cм. ce дoпуcкaт в групи A и N. 

- Автомобили с четири задвижващи колела оборудвани с турбо двигател с работен обем 
до 2000 куб.см. се допускат в групи А, N и R.  

- Зa aвтoмoбилитe Cупeр 1600 c вaлиднa хoмoлoгaция мoжe дa ce изпoлзвaт 
хoмoлoгaциoнни вaриaнти нa FIA (RVO) бeз caнкция. Прaвилoтo e вaлиднo зa 
рeгиoнaлнитe шaмпиoнaти. 

- Зa aвтoмoбили Cупeр 2000 и R5 e зaдължитeлeн тeхничecки пacпoрт издaдeн oт FIA. 
- Дoпуcкaт сe дo учacтиe aвтoмoбили с изтекла хомологация отговарящи на рестрикциите 

на ФИА към момента на изтичане на хомологацията: 
- Автомобили категория WRC  
- група А и „КИТКAР“ c oбeм нaд 1600 куб. cм. 
- Автомобили с национална хомологация. 
- Автомобили група Е1 отговарящи на техническите изисквания за безопасност 

публикувани в бюлетин №1/2016*. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТЕЗАНИЯТА 

Обща  дължина на cпeциалнитe eтапи мин.80 км.  
Според общата дължината на СЕ ралитата имат следните коефициенти: 

Ралита с обща дължина на СЕ:  от 80 до 100км – коеф. - 1,0 
над 101 до 120км – коеф. - 1,2 
над 121 до 140км – коеф. - 1,4 
над 141 до 160км – коеф. - 1,6 
над 161 до 180км – коеф. - 1,8 
над 181 – коеф. - 2,0

Общата дължината на скоростните етапи се определя от часовия график: 
 a/ Aко СЕ или част от него отпаднат преди старта на ралито тази дистанция не се 

взема предвид при изчисляване на коефициента. 

 б/ Дължината на СЕ е намалена или е отменен целия СЕ след старта на състезанието 
то коефициента се изчислява на базата на часовия график. 

За всеки състезателен етап (част от състезанието в която са проведени минимум 25 % 
от общата дължина на специалните етапи) се добавят бонус точки за генералното класиране и 
класиране по класове,както следва: 

Специален правилник рали 2016 год. Стр. 42 



Коефициента се прилага за генерално класиране и класиране по класове. 

Тези коефициенти се прилагат за състезания от националния рали шампионат. 

Премиум етап /Пауър стейдж/ 

Премиум етап /Пауър стейдж/ се счита последния скоростен етап от състезанието на 
който класиралите се в първите три места на този етап получават съответно : 

За първо място 3 точки 
За второ място 2 точки 
За трето място 1 точки 
Тези точки се добавят към крайното класиране на състезанието. 
Към времето на етапа се добавят и наказанията получени като фал старт и други на 

този етап.За да получи точки от този етап екипажа трябва да участва в крайното официално 
класиране. 

При отмяна или невъзможност всички автомобили да преминат при нормални условия 
премиум етапа това правило не се прилага. 

СПЕЦИАЛНИ ЕТАПИ 
1.Движението в СЕ става само с включени светлини. 
При неспазване се налагат следните наказания: 
-Първо нарушение 10 сек. 
-Второ нарушение 1 мин. 
-Трето нарушение 3 мин. 
За повече нарушения по преценка на СК 
2.При използване на гуми за шикани същите да бъдат здраво закрепени с болтове и в 

два цвята- бял и червен като се спазват редиците -червена -бяла –червена 

ГОРИВО 

- Гoривoтo трябвa дa cъoтвeтcтвa нa изиcквaниятa нa  чл.256 oт Прилoжeниe “Ж“, 

ГУМИ И КОЛЕЛА 

- За националния шампионат от 01.01.2016 год. не е разрешено  използването на гуми с 
изтекла хомологация. 

I място 7 точки 

II място 6 точки 

III място 5 точки 

IV място 4 точки 

V място 3 точки 

VI място 2 точки 

VII място 1 точка 
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- За автомобилите от група Е е разрешено ползването на гуми с изтекла 
хомологация.Тези автомобили не участват в генералното класиране. 

- Автомобилите от група Е участват в отделно класиране 

УДЪЛЖЕНИ ХОМОЛОГАЦИИ 

Виж ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – Технически изисквания 

2015 ФИА СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ЗА РАЛИ -ПРИЛОЖЕНИЯ 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ І   КОНТРОЛНИ ЗНАЦИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ 

 Следните допълнителни документи се изискват, но в свободен формат: 
- План за безопасност 
- Карти 
- Програми 
- Организационни ръководства 
- Вътрешни документи 
- Информация за хеликоптери (ако има) 

ПРИЛОЖЕНИЕ V ГУМИ 

ДОКУМЕНТ НАЛИЧНОСТ 
1. Допълнителен правилник Интернет +  отпечатан 
2. Бюлетини Интернет + отпечатан 
3. Рали Гид (1 и/или 2) Интернет + печат по желание 
4. Маршрут Интернет + отпечатан(със Специалния правилник) 
5. Пътна книга Отпечатана 
6. Контролен карнет Отпечатан 
7. Стандартна заявка Интернет + отпечатан (със специалния правилник) 
8. Списък на заявените Интернет  + отпечатани 
9. Стартов списък и резултати (Интернет  не е задължително) + отпечатани 
10
. 

Книга за безопастност на медиите 
 Не е задължително Интернет  + отпечатани 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

КОНТРОЛНИ ЗНАЦИ 
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Разстоянията да се спазват колкото практически е възможно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Бюлетин/Решение 

ЛОГО НА ОРГАНИЗАТОРА 

Дата : Час  : 

Основание           :   Бюлетин № : Документ No : 

От :  Директора на състезанието 

До :   Всички състезатели/ Екипаж 
 Брой страници ____  Допълнителни страници ____ 

__________________________________________________________________________________________ 

{Име} 
Директор на състезанието/Спортни комисари 
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МАРШРУТ ГРАФИК

ОБРАЗЕЦ
Изгрев: 6:27 ; Залез: 20:22

ЧК/СЕ Място СЕ Преход Общо
Средна 
скорост

Време 1-ви 
автомобил

0 Сервиз ИЗХОД 10:00
Презареждане СП
(Разстояние до следващо зареждане) (39,74) (45,60) (85,34)

1 Язовира 13,30 13,30 29,56 00:27 10:27
СЕ1 Язовира 1 15,78 00:03 10:30

2 Беклемето 10,50 26,28 40,43 00:39 11:09
СЕ2 Беклемето 9,18 00:03 11:12

3 Добралък 14,50 23,68 40,59 00:35 11:47
СЕ3 Добралък 14,78 00:03 11:50
3A Прегрупиране -Тех.зона ВХОД 7,30 22,08 37,85 00:35 12:25
3B Прегрупиране -Тех.зона ИЗХОД/Сервиз ВХОД макс. 00:30 12:55

СЕРВИЗ A  (местоположение) (39,74) (45,60) (85,34) 00:30
3C Сервиз А  ИЗХОД 13:25

Презареждане СП
(Разстояние до следващо зареждане) (40,16) (51,69) (91,85)

4 Язовира 9,35 9,35 28,05 00:20 13:45
СЕ4 Язовира 2 15,78 00:03 13:48

5 Върбица 10,70 26,48 35,31 00:45 14:33
СЕ5 Върбица 11,75 00:03 14:36

6 Равногор 12,34 24,09 38,04 00:38 15:14
СЕ6 Равногор 12,63 00:03 15:17
6A Прегрупиране -Тех.зона ВХОД 19,30 31,93 39,91 00:48 16:05
6B Прегрупиране -Тех.зона ИЗХОД/Сервиз ВХОД макс. 00:30 16:35

СЕРВИЗ В  (местоположение) (40,16) (51,69) (91,85) 00:30
6C Сервиз В  ИЗХОД 17:05

Презареждане СП
(Разстояние до следващо зареждане) (6,24) (7,74) (13,98)

7 Албена 3,50 3,50 30,00 00:07 17:12
СЕ7 Албена 6,24 00:03 17:15
7A Прегрупиране -Тех.зона ВХОД 4,24 10,48 41,92 00:15 17:30
7B Прегрупиране -Тех.зона ИЗХОД/Сервиз ВХОД 00:30 18:00

СЕРВИЗ C  (местоположение) (6,24) (7,74) (13,98) 00:10
7C Сервиз C  ИЗХОД 18:10
7D Финал на състезанието 0,50 0,50 00:05 18:15

Подиум-Награждаване 18:30

V 1.3 070214

105,53 191,67

ЗЗ 3

ЗЗ 2

СЕ
КЦ

И
Я 

3

ЗЗ 1

ОБЩО

СЕ
КЦ

И
Я 

1
СЕ

КЦ
И

Я 
2

Неделя - 27.04.2014

86,14
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Контролен карнет А
27 април 2014

Състез.

№

Старт

ЧК

ДЕЙСТВИТЕЛНО ВРЕМЕ

Ч М

ЧК 1

ЧК 
0

ЧК 
1

ЧК 
1

ЧК 
2

СЕ 1       Име на СЕ 

ЧК 2

Ч М

Ч М

Ч МЧ М

 6.20 км. М

Ч М

С 1/10

1/10СМ

00 27

00 31

За ползване
от екипажа

Време

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

 ВРЕМЕ НА ФИНАЛА

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

РЕЗУЛТАТ

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАРТ

ЧК 2

ЧК 
2

ЧК 
3

СЕ 2       Име на СЕ 

ЧК 3
Ч М

Ч МЧ М

 8.60 км. М

Ч М

С 1/10

1/10СМ

00 34

Време

 ВРЕМЕ НА ФИНАЛА

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

РЕЗУЛТАТ

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАРТ

ЧК 3

ЧК 
3

ЧК 
3А

СЕ 3    Име на СЕ 

ЧК 3А
Ч М

Ч МЧ М

 7.40 км. М

Ч М

С 1/10

1/10СМ

00 30

Време

 ВРЕМЕ НА ФИНАЛА

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

РЕЗУЛТАТ

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАРТ

ЧК 3А

ЧК 
3А

ЧК 
3В

Зона за регрупиране 

Ч М
 30

МИНИМАЛНО

МАКСИМАЛНО

ЧК 3В

Ч М

Време

ЧК 1

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СТАРТ

 ВРЕМЕ ЗА ЯВЯВАНЕ ЧК 3В 03
Ч М

 00

 00

от ЧК 0 до ЧК 3В 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СТАРТ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СТАРТ

За ползване
от екипажа

За ползване
от екипажа

За ползване
от екипажа

ЛОГО НА
СЪСТЕЗАНИЕТО
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Контролен карнет В
27 април 2014

Състез.

№

Прегрупиране/Тех.зона ИЗХОД/Сервиз ВХОД

ЧК 3В

ДЕЙСТВИТЕЛНО ВРЕМЕ

Ч М

ЧК 3С

ЧК 
3В

ЧК 
3С

ЧК 
3С

ЧК 
4

Сервиз ИЗХОД 

ЧК 4

Ч М

Ч М

Ч М

00 30

00 20

Време

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

ЧК 4

ЧК 
4

ЧК 
5

СЕ 4    Име на СЕ
 6.50 км. 

ЧК 5
Ч М

Ч МЧ М

Ч М

Ч М

С 1/10

1/10СМ

00 32
Време

 ВРЕМЕ НА ФИНАЛА

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

РЕЗУЛТАТ

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАРТПРЕДВАРИТЕЛЕН СТАРТ

ЧК 5

ЧК 
5

ЧК 
6

СЕ 5     Име на СЕ 
 6.30 км. 

ЧК 6
Ч М

Ч МЧ М

Ч М

Ч М

С 1/10

1/10СМ

00 33
Време

 ВРЕМЕ НА ФИНАЛА

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

РЕЗУЛТАТ

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАРТПРЕДВАРИТЕЛЕН СТАРТ

ЧК 6

ЧК 
3В

Ч М

Време

ЧК 3С

от ЧК 3В до ЧК 6А 

ЧК 
6

ЧК 
6А

СЕ 6     Име на СЕ 
 9.50 км. 

 

ЧК 6А
Ч М

Ч МЧ М

Ч М

Ч М

С 1/10

1/10СМ

00 43

Време

 ВРЕМЕ НА ФИНАЛА

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

РЕЗУЛТАТ

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАРТПРЕДВАРИТЕЛЕН СТАРТ

ЧК 6А

За ползване
от екипажа

За ползване
от екипажа

За ползване
от екипажа

За ползване
от екипажа

За ползване
от екипажа

ЛОГО НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

Специален правилник рали 2016 год. Стр. 50 



Състез.

№

Контролен карнет C 
27 април 2014

от ЧК 6А до ЧК 6D 

ЧК 
6А

ЧК 
6В

Ч М
 10

МИНИМАЛНО

МАКСИМАЛНО

ЧК 6В

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

 ВРЕМЕ ЗА ЯВЯВАНЕ ЧК 6В 03
Ч М

 00

 00

Прегрупиране/Тех.зона ИЗХОД/Сервиз ВХОД

ЧК 6В

ДЕЙСТВИТЕЛНО ВРЕМЕ

Ч М

ЧК 6С

ЧК 
6В

ЧК 
6С

ЧК 
6С

ЧК 
6D

Сервиз ИЗХОД 

ЧК 6D

Ч М

Ч М

Ч М

00 10

00 03

Време

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

ИДЕАЛНО ВРЕМЕ

ЧК 6D

Ч М

Време

ЧК 6С

Прегрупиране/Тех.зона ВХОД

За ползване
от екипажа

За ползване
от екипажа

Сервиз ИЗХОД 

ФИНАЛ 

ЛОГО НА
СЪСТЕЗАНИЕТО
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I declare a participation in: 

Заявявам участието си за:

Балкан рали трофи/Balkan Rally Trophy

Национален шампионат/ National Championship

YES NO
YES NO Подчертай нужното

Автомобил

Please check your choice
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2016 СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ПРИЛОЖЕНИЕ V  ХОМОЛОГИРАНИ ГУМИ 
Следното се отнася за: 
- ФИА Регионалните Рали Шампионати 
- ФИА Международни серии Рали 
- Национален рали шампионат 

Списък на хомологираните гуми за асфалт 
- Списъкът на хомологираните гуми е предоставен на уеб сайта на ФИА, в раздела Правилници. 

Най-малко две седмици преди старта на състезанието, доставчикът на гуми трябва да представя 
на ФИА чертеж (или чертежи) на шарката на протектора (а), за да бъдат използвани в 
състезанието, за да получи хомологация на FIA. 

A / ПРАВИЛНИК ЗА ГУМИТЕ ЗА АСФАЛТ 

2.Други автомобили. 
Хомологация (шарка на протектора и размер) 
2.1 Всички предложени гуми трябва да отговарят на всички приложими правни изисквания, за да 
бъдат използвани за автомобилни състезания.  
2.2 Шарката на протектора трябва да бъде отлята. 
2.3 Контролирана площ 

Широчина х Дължина Обща 
повърхност 17% от повърхност 

9"    170x140 23800 4046 
8.5"    161x140 22540 3832 
8"    148x140 20720 3522 

7.5"    142x140 19880 3380 
7"    133x140 18620 3165 

6.5"    124x140 17360 2951 

2.4 В зоната за контрол, на повърхността, заета от канали най-малко 5,5 мм дълбоки, с 
максимален ъгъл от 60 ° между блоковете в раздел (диаграма) и с ширина 2 мм и трябва да 
заема поне 17% от общата повърхност. 

2.5 В зоната на контрол, на повърхността, заета от канали най-малко 1,8 мм дълбоки, с 
максимален ъгъл от 60 ° между блоковете в раздел (диаграма) и с ширина 2 мм и трябва да 
заема най-малко 21,5% от общата повърхност. 
2.6 Минимално тегло на гумата (за гуми монтирани на 18 цола джанти) = 9,5 кг 
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2.7 В областта на контрола, сумата от ширината на каналите, срещани от радиална линия, 
трябва да бъде най-малко 16 мм.  
2.8 Свързващите блокчета и ламелите  трябва да се разглеждат като част от шарката на 
протектора, ако те са по-малко от 2 мм. 
2.9 Най-малко две надлъжни линии / минимална обща ширина на надлъжни линии = 12 мм. 
2.10 Във всеки един момент по време на ралито, дълбочината на протектора на гумите, 
монтирани на автомобила не трябва да бъде по-малко от 1.6 mm над най-малко три четвърти от 
шарката на протектора. Производителят на гуми трябва да осигуряват видими знаци за контрол. 
2.11 Всяка гума, трябва да има определен брой постоянен монолитен баркод доставен и одобрен 
от FIA баркод на производител 

В / ПРАВИЛНИК ЗА ГУМИТЕ ЗА АСФАЛТ 
ГУМИ ЗА СНЯГ 

- За гумите за сняг не се изисква хомологация (с изключение за  WRC списък 1 и списък 2) 
процентът за нарязване да бъде повече от 25% (виж приложение А чл.2.3) 
- Ако се допускат гуми с шипове, правилата трябва да се определят в допълнителния правилник 
на ралито. 

С / ПРАВИЛНИК ЗА ГУМИТЕ ЗА МАКАДАМ 

- За гумите за макадам не се изисква хомологация (с изключение за  WRC списък 1 и списък 2) 
процентът за нарязване да бъде повече от 25% (виж приложение А чл.2.3) 
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