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СЕ Българка
( 9.69 км. )
Абланово. Важно е да се
отбележи, че старта на този
етап
е
от
разклона
за
поделението, а не от тук. Място
за паркиране на автомобили.
Удобно за наблюдаване на
бърза част или обратните завои
намиращи се на около 500
метра по-нагоре.

GPS координати: 42.708925, 26.289729
Възможност за паркиране на
автомобилите във вътрешността
на самия завой или на няколко
места след него.

GPS координати: 42.718406,26.294112
Веднага след гореописания
завой следва този ляв обратен
тесен. Идеално място за
наблюдаване от вътрешната
страна
на
завоя,
а
за
автомобилите има паркинг зад
мантинелата.

GPS координати: 42.71943,26.296011

След кратка бърза част, малко над средата на трасето, обратен ляв.
Състезателите идват от двоен десен с права 50 метра. Възможност за
паркиране на автомобилите около 150 метра преди този завой.
GPS координати: 42.724735, 26.294056
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Добра видимост за феновете
от високо над завоя. Удобен за
идващите от връх Българка,
които могат да оставят колите
си на разрешено място след
финала.

GPS координати: 42.729241, 26.290095

СЕ Карандила
( 5,87 км. )

Мястото наречено от феновете „Дървото”. Тук се събират най-много
фенове, поради отличните условия за разполагане на палатки и
паркиране на автомобилите практически из цялата местност. Тук е връх
Българка, най- високия връх край град Сливен със своите 1181 метра
надморска височина. Ще бъдат разположени атрактивни шикани.
GPS координати: 42.748462, 26.324657

Завой със собствено име – Сеирджийски. Историята помни легендарни
моменти. Намира се само на няколко десетки метра след „Дървото“.
Място за паркиране във външната част на завоя навътре в гората или на
„Дървото“.
GPS координати: 42.748889, 26.329347
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Важни часове и координати
Трасето се затваря за зрители 1 час преди старта на първия състезателен автомобил.

Технически преглед

Откриване
СЕ 1/3 Българка
СЕ 2/4 Карандила
ССЕ 5 Гар Агент
Награждаване

17.11.2018 - 12.30 ч. Сервиз База
„Пътнически превози“ – север, ж.к.“ Сини
Камъни“
42.693099, 26.346144
17.11.2018 - 16.00 ч. пл.Х.Димитър
42.681612, 26.314711
Старт: 42.703358, 26.302584
Финал: 42.741278, 26.312725
18.11.2018 - 10.00 / 12.00 ч.
Старт: 42.743493, 26.322675
Финал: 42.740751, 26.359949
18.11.2018 - 10.19 / 12.19 ч.
18.11.2018 - 14.30 ч.
18.11.2018 - 15.15 ч. Зала Асеновец
42.680167, 26.302340

