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Чл. 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
Дрифтинг е високо техничен моторен спорт, в който пилот контролира 

кола, докато тя се плъзга странично с висока скорост в предварително 
определено трасе. Дрифтинга прилича много на рали състезание 
провеждащо се на лед, но с тази разлика, че се прави на асфалтови 
покрития и целта е трасето да бъде преминато с определена скорост, ъгъл, 
изпълнение и стил, а не се гледа времето за изпълнение както е при 
другите моторни спортове. Дрифт автомобилите обикновено са компактни 
от среден клас, задно задвижване спортни автомобили. Основната задача е 
да се прилага достатъчно мощност или друга техника за пилотиране, така 
че да се наруши сцеплението на задните гуми и по този начин да се 
стартира /инициира/ странично плъзгане /слайд/, докато автомобила 
продължава да се движи напред. След като започне дрифта той  трябва да 
се поддържа през целия завой или трасе посредством мощността на 
двигателя или други техники за пилотиране. 

 

Чл. 2  ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

2.1. Разрешение за организиране 
Никакво състезание не може да се проведе без разрешение за 
организиране и провеждане, издадено от БФАС. 
 
2.2. Заявка за организиране 
Всяка заявка от организатор за разрешение и провеждане на 
дрифт състезание, трябва да се изпрати на БФАС, най-малко 
60 дни преди провеждането на състезанието за одобрение и 
получаване на виза. Всяка заявка трябва да съдържа в 
допълнителен регламент следните раздели. 

2.2.1 Име и точен адрес на организатора 
2.2.2 Валидност на състезанието 

Състезанието е валидно за …….. кръг от Националния 
шампионат по дрифт и ще се проведе съгласно Наредбата на 
БФАС за организиране и провеждане на автомобилни 
състезания и допълнителния правилник. 

2.2.3 План за охрана и сигурност 
2.2.4 Програма на състезанието включваща 

 Име и характер на състезанието 

 Дата и място на провеждане 

 Описание на състезанието 

 Обща дължина на трасето 

 Дължина на участъкът който ще се оценява 
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 Организация на трасето 

 Начин на оценяване 

 Награди 

 Откриване на записванията и приемане на 
заявки 

 Краен срок за приемане на заявките 

 Санкции при неспазване на срока за по 
даване на заявката 

 Административен преглед място и време на 
провеждане 

 Технически преглед - място на извършване 
на прегледа 

 Брифинги със състезателите място и час на 
провеждане 

 Откриване на състезанието 

 Часови график 

 Информационни табла местоположение 

 Място и ред на награждаване 
2.2.5 Официални лица на състезанието 

 Директор на състезанието 

 Рейс директор 

 Комисар от комисия Дрифт на БФАС 

 Технически комисари 

 Секретар на състезанието 

 Отговорник по сигурността 

 Отговорник за връзка със състезателите 

 Главен лекар 
 
 
Чл. 3  ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 

 
3.1. Всеки клуб или пилот, който желае да участва в състезание 
по дрифт следва да представи на адреса на организатора в 
срока посочен в програмата съответна заявка по образец за 
дрифт утвърден от БФАС.  
 
3.2. Всяка заявка трябва да съдържа името и адреса на 
състезателя, и името и адреса на клуба за клас 
„Модифицирани”. Номер на лиценза (ако е годишен) на пилота 
и номер на лиценз на клуб. Технически данни за автомобила 
както и номер на полица на застраховка „Гражданска 



        

 4 

отговорност”. Платежно нареждане за банков превод на 
таксата за участие. 
 
3.3. Заявките могат да се подават чрез телефон, факс или 
имейл с цел запазването на срока на подаване. Те се 
потвърждават с датите и часа на изпратения факс или е-мейл. 
Подадената заявка по телефон, факс или е-мейл се заменя с 
официалната след пристигането на състезателя на мястото на 
състезанието. 
 
3.4. Заявка с неверни или непълни данни се счита за 
недействителна. 
 
3.5. Със своите подписи върху заявката пилота и клуба 
декларират, че приемат изцяло и безусловно задълженията 
предвидени в спортния кодекс, специалните правилници и 
наредбата за провеждане на даденото състезание. 
 
3.6. Организаторът има право да откаже участие на даден 
състезател, но не по късно от 3 дни преди старта е длъжен да 
уведоми за това заинтересованите лица, без да е необходимо 
да обяснява мотивите си. 

 
 
Чл. 4  СЪСТЕЗАТЕЛИ И КЛУБОВЕ 
 

4.1. Клубовете, притежаващи лиценз от БФАС за съответната 
година участват в крайно класиране за състезанието и за 
годината. 
 
4.2. Пилот е лицето управляващо състезателният автомобил с 
валиден годишен или еднократен лиценз издаден от БФАС .  В 
клас „Модифицирани” той е задължен да уаства в състезанията 
от името на даден клуб. В клас „Стрийт” не е необходимо да 
има клубна принадлежност. 
 
4.3. В състезания с шоу-характер се допускат водачи с 
картотека за съответната година, но само след разрешение от 
комисия „Дрифт, тайм-атак, гимхана” към БФАС. В случей, че 
състезател участва в такива състезания без разрешение му се 
отнемат точките за генералното класиране на националния 
шампионат. Тяхното класиране е валидно само за самото 
състезание.  
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Чл. 5 ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ 

 
5.1. До участие се допускат само автомобили със заден 
задвижващ мост, преминали технически преглед. 
 
5.2. Автомобили с преден или два задвижващи моста не са 
разрешени за участие в дрифт състезания. 
 
5.3. Класовете разделящи автомобилите в дрифт 
дисциплината са два.  
 
Клас „Стрийт/Street” – серийни автомобили с минимални 
доработки по окачване, спирачна система и сигурност. 
 

Клас „Модифицирани/Modified” – изцяло модифицирани 
автомобили отговарящи на изикванията на БФАС. 

 
 

 
Чл. 6 ЗАСТРАХОВКИ 

 
6.1. Съгласно Наредбата на БФАС за организиране и 
провеждане на състезания – гражданска отговорност за 
автомобили с покритие на максимални нива е задължителна. 
 
6.2. Водачите е препоръчително да имат и комбинирана 
медицинска застраховка живот. 

 
 

 
Чл. 7 ТЪЛКУВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА 

 
Спортните комисари са компетентните лиц , които взимат 
всички решения. 

 
 
 

Чл.  8 АДМИНИСТРАТИВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
 

8.1. Всеки клуб и пилот са длъжни да се явят на 
административен преглед. На асминистративния преглед 
секретаря на състезанието задължително проверва следните 
документи: 
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- Заявка за участите 
- Декларация за освобождаване от отговорност организатора 
- Свидетелство за управление на МПС и син талон 
- Документи на автомобила (рег. талон, застарахователна 
полица) 
- Протокол за технически преглед 
 
8.2. Първоначалният технически преглед на автомобилите се 
извършва съгласно указаното в програмата на състезанието 
място и часови график. На него водачът се явява лично или от 
писмено упълномощено от него лице. 
 
8.3. Без заверен документ за успешно преминал технически 
преглед не се разрешава на нито един автомобил да вземе 
участие в тренировките и състезанието. В рамките на 
техническия преглед се проверяват мерките за безопасност и 
общия вид на автомобила. 
 
8.4. Преди всеки старт могат да се извършват и контролни 
технически прегледи за временното състояние на автомобила. 
Всяко установено нарушение е основание за изключване от 
състезанието или да се даде време на екипа да отстрани 
нарушенията. 
 
8.5. След всеки инцидент или повреда във даден автомобил то 
същия може да продължи участието си в състезанието само 
след преглед извършен от техническата комисия, която да 
провери и гарантира неговата безопасност и състояние. При 
несъответствие на автомобил с изискванията за безопасност и 
техническо състояние по мнение на техническата комисия на 
същият може да бъде отказано продължаване на участието му 
във състезанието. 

 

Чл. 9 СТАРТОВИ НОМЕРА И РЕКЛАМА 
 

9.1. Организаторът/БФАС осигурява стандартни стартови 
номера/стикери за всеки автомобил.  
 
9.2. Челното стъкло трябва да бъде без стикер, за да бъде 
залепен задължителен преден SDS стикер (сенник) и заден 
стикер с размер 15х21 см, които включват състезателния номер 
за целия сезон 2013 г.  При първото си участие в кръг от 
шампионата всеки пилот ще получи безплатни стикери. Всеки 
следващ стикер се заплаща и цената му е 15 лв с ДДС. Важи и 
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за двата класа.  
 
9.3. Организатора/БФАС си запазва правото на рекламна площ 
върху състезателните номера. И обща максимална площ от 
50х50см на предния или задния капак, калниците или задното 
стъкло на автомобилите участващи в състезания по дрифт. 
При отказ за приемане и поставяне на рекламата на 
организатора състезателя се допуска до участие след 
заплащане на такса от 100 лв за всеки кръг от шампионата. 

 

 

Чл. 10 ТРАСЕ 
 

10.1. Всяко трасе за дрифт, както и предвидените мерки за 
сигурност задължително се одобряват от БФАС. За целта 
комисия Сигурност към БФАС издава документ оторизиращ  
пистата за дрифт. Само наличието на редовен оторизиращ 
документ дава право на провеждане на състезание. 
 
10.2. Трасето трябва да бъде чисто без фракция. 
 
10.3. На опасните места да се поставят препятствия от слама, 
гуми или преносими бетонени или пластмасови стени. 
 
10.4. Посока на движение по трасето всички участници трябва 
да се движат по посока обратна на часовниковата стрелка 
освен ако организатора не е оповестил друга такава. При 
смяна на посоката от организатора същият е длъжен да 
оповести устно решението си преди откриването на старта и 
предварително отговорникът за връзки със участниците да е 
обходил всички боксове на участниците и писмено в бюлетин 
да запознае участниците с решението на организатора и 
всички права и задължения на участниците във състезанието. 
Участник движещ се обратно на посоката утвърдена от 
организатора подлежи на наказание – изключване от 
състезанието. 
 
10.5. В трасето имат право да се движат само оторизирани 
лица. Представителите на медиите трбва да преминат 
специализиран инструктаж от организатора за спецификите и 
особеностите на трасето. Всички, които са в трасето тябва да 
бъдат със сигнални жилетки. 
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10.6. Линейката трябва да бъде разположена на такова място в 
трасето, така че по най-бързия начин да достига до всички 
точки на трасето. Също трябва да бъде осигурен коридор за 
най-бързото и изнасяне от състезателното трасе. 
 
10.7. В случеите, когато състезанието не се провежда на писта, 
то публиката трябва да бъде на минимум 6 м. разстояние от 
трасето на правите участаци, и минимум 10 м. на завоите. На 
по-бързите завои пред публиката трябва да бъде поставена 
преграда от гуми, слама или бетонени прегради. 

 

 

 

Чл. 11 СИГНАЛИСТИ И СИГНАЛИ С ФЛАГОВЕ 
 

11.1. Всеки сигналист трябва да е преминал курс на обучение. 
 
11.2. Всеки организатор е длъжен да обучи сигналистите, които 
ползва на дадено мероприятие. 
 
11.3. На трасето трябва да има разположени постове със 

сигналисти. Всеки пост трябва да бъде оборудван със метла, 
абсорбиращ материал за масло или гориво, пожарогасител и 
флагове. 
 
11.4. Всеки организатор е необходимо да запознае участниците 
със цветовете и символиката на сигналите подавани с флаг от 
сигналиста.  
Флагове: 
Зелен флаг – показва, че състезателя е преминал през 
клипинг пойнта. 
Жълт флаг – показва че на трасето има опасност /блокирано 
е от друга кола или има препятствие/. 
При подаването на жълт флаг участниците намиращи се във 
трасето е необходимо да намалят своята скорост и да имат 
готовност да променят своята посока на движение или да 
спрат. 
Червен флаг – показва че маншът трябва да бъде спрян 
незабавно. При подаването на този флаг всички участници 
намиращи се във трасето отбиват в дясно и спират незабавно 
и изчакват кола за сигурност, която да ги отведе до боксовете. 
Кариран флаг – показва край на сесията. 
Всеки участник в състезание по дрифт трябва да се 
съобразява и да спазва сигнализацията на маршалите. 
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Чл. 12 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

12.1. Организатора си запазва правото да изменя програмата 
съобразно обстоятелствата и случая. Организатора е длъжен 
да уведоми в най-кратки срокове участниците в състезанието. 
 
12.2. Всички изменения и допълнителни разпоредби се 

обявяват във информационен бюлетин номериран и с посочена 
дата и час. Тези изменения се обявяват на информационните 
табла и брифингите освен в случаите, когато това е 
невъзможно в хода на състезанието. 

 

 

 

Чл. 13 КЛАСИРАНЕ 
 

13.1. Индивидуално класиране 
Най-добрите 16 (шестнадесет) от пилотите и от двата класа ще 
получат следните точки: 
 

 1-во място в квалификацията: 20 точки 

 1/8 финал: 30 точки 

 1/4 финал: 50 точки 

 4-то място: 70 точки 

 3-то място: 80 точки 

 2-ро място: 90 точки 

 Победител: 100 точки 
 

 
Класовете „Стрийт” и „Модифицирани” се  сформират при 
участие на минимум 5 автомобила. В случеите, когато не се 
сформират касове, се получават 50% от точките в генералното 
класиране. 
 
13.2. Отборното класиране ще се извършва за всички 
автомобилни спортни клубове, които са заявили пилоти за 
съответния кръг, както и за годишното класиране, но само в 
клас „ Модифицирани”. Отборно класиране се извършва само 
от първо до трето място. 
Автомобилен спортен клуб не може да има по-малко от 2 и 
повече от 5 пилота. Ако има изключение те трябва да бъдат 
разделени в отбори към съответния клуб. 
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За отборно класиране се вземат два от най-добре постигнатите 
резултата. 

    Точуването в отборното класиране е: 
1-во мсто 20 точки 
2-ро място 15 точки 
3-то място 10 точки 

 
При равенство на точките победител е онзи отбор, чийто водач 
има най-предно място в генералното класиране. 
В края на сезона отбора събрал най-много точки ще бъде 
Шампион. Купа за най-добър отбор ще бъде присъждана на 
всяко едно мероприятие. Промяна на отбора по време на 
сезона не е разрешена. 
 
 

 

Чл. 14 НАГРАЖДАВАНЕ 
 

14.1. Организатора раздава парични награди и купи съгласно 
финансовите си възможности. Състезател или клуб получил 
повече от една парична награда получава само по-голямата от 
тях. 

 
 
Чл.15 ПРОТЕСТИ И ОБЖАЛВАНЕ 
 

15.1. Съгласно наредбата на БФАС за организиране и 
провеждане на автомобилни състезания за 2013 г. 

 
15.2. Протести срещу решенията на съдиите оценяващи 
дрифтинг състезание са недопустими. 
 
15.3.  Констестация се приема само преди старта на 
следващата битка (конкретната тандемна битка или преди 
следващата битка на други двама пилоти). Пилотът спира 
колата си на пистата и отива директно при съдиите. Заради 
програмата на мероприятието и провеждането на тандемните 
битки,  всеки друг метод на контестация е невъзможно да бъде 
приет. Съдийте ще разгледат контестацията и ще обосноват 
решението си. 

 

 

 



        

 11 

Чл. 16 ПРОТИЧАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО, ТРЕНИРОВКИ И 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 

16.1. Протичане на състезанието и тренировки 
Състезанието започва от момента на технически и 
административен преглед. За това организаторът уточнява 
предварително мястото и часа на провеждането им. Пилот или 
автомобил, който не се яви на преглед няма да бъде допуснат 
в състезанието. Правилото важи и за двата класа. 
Тренировката започва с начален час определен от 
организатора на проявата. В нея вземат участие автомобилите 
разделени по класове. Тренировката за клас „Модифицирани” 
трябва да е минимум 4 часа, може в сесии по 2 часа, а тази на 
клас „Стрийт” минимум 2 часа. Ако организатора прецени може 
да пусне по равно време за тренировка и за двата класа, в 
зависимост от броя на участниците в състезанието.  
В деня на финалите трябва да има поне по половин час за 
двата класа свободна тренировка преди квалификацията. 
Квалификацията трябва да започне с клас „Стрийт” и след това 
клас „ Модифицирани”. В нея и двата класа правят по една 
загряваща и три квалификационни ръна. 
Финалните битки трябва да започнат с Топ 16 от клас „Стрийт” 
и след това Топ 16 от клас „ Модифицирани”. 
Трасето за клас „Стрийт” трябва да бъде с поне 30 % по-късо 
от това за клас „ Модифицирани”. Скростта в клас „Стрийт” 
също трябва да бъде ограничена. 
 

16.1.1. Бърнаут (Burnout) на място и уважение – 
Пилоти, които правят бърнаут на място, което води до трайни 
увреждания на пистата или всеки друг вид на неуважителен 
дух по време на състезанието, ще бъдат веднага 
дисквалифицирани от събитието и ще получат 0 (нула) точки 
за шампионата независимо от постигнатия резултат. 
 

16.1.2. Правило за смяна на гуми и автомобил – Всеки 
пилот има право да смени своите гуми само след приключване 
на 2 ръна по време на батълите. По време на квалификацията, 
пилот няма право да сменя своите гуми след като вече е 
започнал своите рънове. Същото важи и за смяната на 
автомобил при повреда. Важна особеност е, че един пилот 
може да използва в случай на нужда, автомобил не само на 
свой съотборник. Но автомобила трябва да е от същия клас. 
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16.1.3. Правило 5 минути – Процесът на батъл се 
стартира в момента в който бъдат обявени двамата пилоти по 
озвучителната уредба. От този момент в рамките на не повече 
от 5(пет) минути и двата автомобила трябва да заемат 
позициите си на стартовата линия. В която и да е част от 
батъла правилото продължава да важи: загрявка, първи рън, 
втори рън или внезапна смърт (Sudden death). Това правило не 
се прилага само и единствено, когато проблема идва от 
местната организация, (задръстване в бокса, претоварена 
машина за гуми и др.) Правилото за 5 минути е приложимо 
само веднъж с един и същ противник. 
 

16.1.4. Правило Още един път (One more time) по 
време на битка или внезапна смърт  - Пилотите стават все 
по-добри и броя на “One more time” става все по-голям, така че 
ще има само 2 броя “One more time” битки (3, 4, 5 и 6 рън). В 
случай на равен брой точки след тези 6 (шест) битки, се 
достига до рън за „внезапна смърт”. Водач на първата битка с 
„внезапна смърт” е този с повече точки от квалификацията. 
Битката с „внезапна смърт” ще продължи само ако резултата е 
5-5. 
 

16.1.5. Наказание за бавен дрифт – По време на 
квалификация ще бъде разположен радар измерващ скоростта 
на пилота. По време на батъл, лидера на битката не трябва да 
бъде с над 10% по-бавен, отколкото в квалификацията. Ако е 
така той ще получи наказание, т.е. 0 (нула) точки. Също така 
лидерът ако използва тактика, за да предизвика недозавиване 
или завъртане на опонента му ще получи наказание – 0 (нула) 
точки.  
 

16.1.6. Наказание за малък ъгъл – Основният критерии 
при този спорт е ъгъла. По време на тандем преследващия 
трябва да бъде със същия или по-голям ъгъл. Ако ъгълът е по-
малък, за да може да поддържа скоростта и да се държи с 
лидера – преследващия ще загуби точки. Ако преследващият 
използва тази техника, за да изпревари лидера, това няма да 
се счита за изпреварване и преследващият ще получи 
наказателни точки. 
 

16.1.7. Правила за нула точки – Пилот ще получи 0 
(нула) точки в тези случаи: 
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 Завъртане (Spin) в квалификация или битка, дори 
и след като премине финалната линия до 
определения конус. 

 Ако бъде изпреварен (в битка). 

 Е с 10% по-бавен, отколкото в квалификацията на 
първия завой (в битка). 

 Умишлено забавяне на дрифта по време на битка. 

 Кара с непозволена тактика (в битка) 

 4 (четири) колела извън пистата (в квалификация 
или битка). 

 Голямо недозавиване (в квалификация или битка). 

 Умишлено докосване /блъскане/избутване на 
противника (в битка). 

 
16.2. Представянето на всеки водач и неговият автомобил се 
оценява от съдия, който обективно дава точки на всеки 
участник в дрифт състезанието. 

 
16.3. Състезанието се провежда между 16-те най-добри 
резултата от кфалификациите. И за двата класа. 
 
16.4. Финалите се провеждат по схемата на директната 
елиминация 1-ви срещу 16-ти, 2-ри срещу 15-ти и т.н. до 
излъчването на победител. 
 

 

16.5. Съдийство – квалификация  
Всеки рън се оценява по 4 (четири) критерия: Скорост, Линия, 
Ъгъл и Изпълнение. Само най-добрите рънове се броят! 

- Скорост  е критерият, с който водачът преминава 
цялото трасе, а не само скоростта му на влизането 
в завоите, т.е. средната скорост за целият рън. 
Максимален брой точки се присъждат за висока 
скорост на навлизане и постоянна висока скорост 
през цялото трасе. 

- Линия  е идеалния път на състезателния 
автомобил, по който трябва да премине през 
трасето. Линията е маркирана с вътрешни и външни 
маркери наречени “Clipping Points”. Вътрешните 
“Clipping Points” са маркерите, където предната 
броня трябва да премине максимално близо до тази 
точка. Външните “Clipping Points” са маркерите, 
където задната броня трябва да премине 
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максимално близо до тази точка. Ако даден „Clipping 
Point” не се вижда пряко от съдийската кула, се 
използва система от флагове, които индикират на 
съдиите дали автомобилът е преминал близо до 
съответната точка. 

- Ъгъл е критерия, който показва обратното 
контролиране и относителното приплъзване на 
задната ос, който пилота прилага през цялото 
трасе. 

- Изпълнение  е критерия, който оценява общата 
визия и впечатление за целия рън. Пилотите трябва 
да демонстрират пълен контрол над автомобила 
през цялото време. Всички пилоти започват със 100 
точки и им се отнемат точки ако не успеят да 
следват изискванията на съдийте и трасето. Всеки 
от съдийте дава оценка от 100 възможни точки и 
резултата е усреднен за всяка обиколка. Само най-
високият резултат на даден пилот се брои. 
Завъртания, големи недозавивания или 4 (четири) 
колела извън пистата във всяка точка на трасето по 
време на преминаването, резултата е автоматично 
0 (нула) точки. 

За първо място в квалификацията пилотът 
получава допълнително 20 точки в шампионата! 

 
16.6. Съдийство – тандемна битка - Тъй като 
професионалните дрифтинг мероприятия се оценяват по 
изпълнение и стил, е задължително съдиите да са запознати с 
възможностите на колите и усъвършенстваните техники за 
управление използвани от състезателите. Тандемните битки са 
базирани на 2 ръна, 1-към-1 формат, с конкуренти/състезатели 
групирани въз основа на квалификационна позиция (Top 16). 
Пилотът с по-добра позиция от квалификацията ще води 
първия рън, а следващия рън разменят местата си и пилота с 
по-ниска позиция от квалификацията води втория рън. 
Решаващ фактор за успех за водещия автомобил е да премине 
трасето с висока скорост и на пълна газ, без да допуска грешка 
докато е преследван от автомобила на противника. 
Преследващата кола трябва да се опита да "победи" водещия 
автомобил най-малко със същия ъгъл или дори по-добър. 
Постоянството по време на тандемна битка е много важно. В 
повечето случаи пилота губи битката заради своите собствени 
грешки /бутане на конус, излизане извън трасето, 
недозавиване/, когато е пристиснат от преследващия го 
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автомобил. Водещия автомобил трябва да успее да премине 
през трасето без да прави грешки били те от разсейване или 
“натиск” от преследващата кола. Клипинг точките се използват 
само в квалификация и не се ползват по време на състезание. 
Квалификацията с клипинг точки показва на публиката 
уменията на пилота, пълния контрол над автомобила и 
позиционирането му на пистата според изискванията на 
съдиите. Битка без клипинг точки показва на публиката 
уменията на пилота, как натиска автомобила до лимита му,  по 
своя собствена линия и по време на натиск от опонент. 
Преследващата кола трябва да се движи  поне толкова добре 
колкото водещата кола, което значи да кара със същия ъгъл, 
но също така да упражнява и натиск на водещия автомобил. 
Също така преследващата кола трябва да се опита да се 
движи на минимална дистанция за да спечели точки. Ако 
преследващата кола се движи с по-голяма скорост, но по-
малък ъгъл, това няма да се счита за 5 - 5. Изпреварването с 
такава техника не се счита за изпреварване и преследващата 
кола получава наказание. Изпреварването не е задължително. 
Трябва да се изпреварва само когато водещата кола забави 
твърде много  или е извън състезателната линия. 
Изпреварването трябва да бъде изпълнено максимално 
безопасно и професионално. Изпреварването трябва да е по 
време на дрифт, без да се прекъсва линията на 
изпреварваната кола и в правилната линия. Ако при 
изпреварването има контакт, изпреварваната кола може да 
бъде наказана в зависимост от ситуацията. Преследващата 
кола трябва да се фокусира над дрифта и в това да притиска 
лидера,  а не в изпреварване на всяка цена - това би било 
голяма грешка и най-често завършва с недозавиване на 
преследващия автомобил. Сблъсквания - състезателя 
предизвикал контакта ще бъде наказан. Съдиите са 
единстените лица, които решават кой е състезателя нарушил 
правилата. ”Pace Zone” може да бъде маркирана с конус или 
друг маркер и може да бъде разположена на стартиращата 
права за да запази тандемната битка възможно най-близка и с 
равни начала. Изполването на такава “Pace Zone” ще бъде 
съобщавано на брифингите. Оценяването при тандемните 
битки ще бъде извършвано от съдиите по време на самата 
битка. Всяка една ще бъде с максимален споделен брой - 10 
точки и резултат от рода на 5-5, 6-4, 7-3. Tочкуването е 
базирано на правилата описани по-горе. В заключение на 
битките, съдиите ще обявяват победител на тандемната битка 
от трите опции: 
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1.Пилот “А” е победител  
2.Пилот “Б” e победител  
3.“Още един път” (One more Time) 
В битка без ясен победител, елиминация от рода на “Още един 
път”  ще бъде приложена и състезателите ще започнат още 
един двоен рън. След 6 (шест) тандемни битки ако отново няма 
ясен победител,  елиминация тип “внезапна смърт” ще бъде 
приложена (не важи за финалната битка).  Водач на тази 
елиминация ще бъде пилота с по-добър резултат от 
квалификацията. Съдийството се извършва от кула. Съветваме 
водачите да използват добри тактики, като например оказване 
на натиск върху опонента с по-агресивен ъгъл на дрифт, 
пилотиране с по-висока скорост по време на завой и да 
демонстрират добра стратегия за втората битка, според 
резултата от първата. Съдиите ще са напълно запознати с 
възможностите на колата на всеки един състезател и ако 
водачът не е използвал лимита на колата, пилота ще бъде 
елиминиран за следващия кръг. 

 
 

Чл. 17 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ 
 

Челното стъкло трябва да бъде без стикер, за да бъде залепен 
задължителен преден SDS стикер (сенник) и заден стикер с 
размер 15х21 см, които включват състезателния номер за 
целия сезон 2013 г. Трябва да бъде осигутено място за 
спонсорите на шампионата. Важи за двата класа. 
Автомобила трябва да има всички елементи от външния си вид 
да изглеждат професионално и с добър външен вид. 

 
 

17.1. Изисквания за клас Стрийт/Street 
 

17.1.1. Джанти и гуми – Фабричните джанти 
могат свободно да бъдат заменени с такива от 
други производители. Всички болтове трябва 
да са на място и да фиксират джантата. 
Разрешени са всички гуми за улична употреба. 
Забранени са гуми тип слик, както на заден, 
така и на преден мост. Препоръчително е 
монтирането на шпилки. 
 
17.1.2. Окачване – Модификации и ъпгрейд 

на окачването са ограничени.  
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- Рязане, заваряване на допълнителни планки,  
отслабващи оригиналното окачване на 
автомобила са забранени! 
- Регулируемото окачване е забранено! 
- Твърди тампони, тампони с изместен център и 
сухи рейки са разрешени! 
 
17.1.3. Купе – Модификации, допълнителни 
панели по купето, брони, таван и антикрила не 
са разрешени. Купето трябва да бъде с 
оригинален интериор: кори на вратите, 
тапицерия на тавана, седалки предни и задни. 
 
17.1.4. Гориво – Всеки тип автомобилен 
бензин и дизел може да се използва за гориво. 
Специалните състезателни резервоари (Racing 
Fuel cell) не са препоръчителни. Резервоари и 
горивопроводи, не трябва да има разположени 
в купето. Капачките на резервоара за гориво 
трябва да бъдат надлеждно закрепени, така че 
да не се отварят при удар. Течове на гориво 
от всякакъв вид няма да бъдат толерирани. 
 
17.1.5. Спирачки – Регулатор на спирачно 
усилие е разрешен. Спирачните системи, 
включително апарат, ротор и накладки, 
маркучи, течност и педал, трябва да бъдат в 
добър вид и добро работно състояние. 
Хидравлична ръчна спирачка е силно 
препоръчителна. 
 
17.1.6. Двигател – Двигателя трябва да бъде 
от списък в  „Приложение 1”. Монтирано 
допълнително турбо или нитро система са 
забранени. 
 
17.1.7. Електрически – Главни електрически 
прекъсвачи/ключове /cut-off switches/ са силно 
препоръчителни и следва ясно да бъдат 
маркирани, ако са монтирани извън превозното 
средство. 
 
17.1.8. Седалка и колани – Седалката на 
водача трябва да бъда закрепена в четири 



        

 18 

точки или по-добре. Препоръчително е тя да 
бъде тип корито (спортна). Коланите не е 
задължително да бъдат състезателни, но пак е 
препоръчително да бъдат четири или повече 
точкови колани . Оригинален ОЕМ предпазен 
колан е позволен, ако не е модифицирано 
нищо по него и е закрепен здраво на 
оригиналното си място. Коланът трябва да е 
здраво закрепен към купето.  
 
17.1.9. Пилот – Пилотите трябва да бъдат 
снабдени с обезопасителни каски. Също така 
трябва да носят костюми/гащеризони с пълна 
дължина, чорапи, обувки (препоръчват се и 
ръкавици) без дупки в единичните или 
двойните слоеве. Силно се препоръчва да 
бъдат изработени от пожароустойчив материал 
като Nomex, Kynol и др. 
 
17.1.10. Куки за теглене – Функционални и 
видими за теглене куки не трябва да бъдат 
инсталирани както отпред, така и отзад на 
превозното средство. 
 
17.1.11. Светлини – Всички автомобили 
трябва да имат работещи спирачни светлини. 
 
17.1.12. Купе – Всички капаци на автомобила 
трябва да бъдат адекватно и здраво закрепени. 
 
17.1.13. Акумулатор – Трябва да бъде здраво 
закрепен, плюсовата клема трябва да е добре 
изолирана. Акумулаторът не може да е 
разположен в пилотския отсег трябва да бъде 
на серийното си място. 
 
17.1.14. Изпускателна система – Всяка кола 
трябва да има система за отработените газове 
монтирана, така че да е без риск от пожар. 
Изпускателната система трябва да бъде в 
оригинален вид. 
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17.1.15. Кабриолети – Трябва да имат 
солиден твърд покрив и пълно-размерна 
предпазна клетка (rollcage). 
 
17.1.16. Предпазна клетка – Rollcage – 
Предпазните клетки са препоръчителни дори и 
за този клас. Добре познати марки са 
препоръчителни като OMP, Sparco, Custom 
Cages. Цялостна проверка на клетката ще бъде 
направена по време на техническия 
преглед/инспекция.  
 
17.1.17. Пожарогасител – С валидна годишна 
заверка, минимум 2 кг, добре закрепен в 
купето, така че да бъде достигнат от пилота 
при стегнати колани. 

 
17.2. Изисквания за клас Модифицирани/Modified 

 
17.2.1. Джанти и гуми – Фабричните джанти 
могат свободно да бъдат заменени с такива от 
други производители. Всички болтове трябва 
да са на място и да фиксират джантата. 
Разрешени са всички гуми за улична употреба. 
Гуми без DOT са забранени. Гуми тип слик 
също са забранени, както на заден, така и на 
преден мост. Гумите, джантите и болтовете 
(шпилките) не трябва да излизат в страни от 
купето.  
 
17.2.2. Окачване – Модификации и ъпгрейд 
на окачването са разрешени. 
 
17.2.3. Купе – Модификации, допълнителни 
панели по купето, брони, таван и антикрила са 
разрешени. 
 
17.2.4. Гориво – Всеки тип автомобилен 
бензин и дизел може да се използва за гориво. 
Специалните състезателни резервоари (Racing 
Fuel cell) са разрешени. Резервоари и 
горивопроводи, които са разположени в купето, 
задължително трябва да имат твърда 
негоряема преграда към водача. Капачките на 
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резервоара за гориво трябва да бъдат 
закрепени, така че да не се отварят при удар. 
Течове на гориво от всякакъв вид няма да 
бъдат толерирани. 
 
17.2.5. Спирачки – Регулатор на спирачно 
усилие е разрешен. Спирачните системи, 
включително апарат, ротор и накладки, 
маркучи, течност и педал, трябва да бъдат в 
добър вид и добро работно състояние. 
 
17.2.6. Двигател – Двигателите са 
освободени за подмени и модификации. Всички 
дренажни отвори трябва да бъдат 
предварително затворени. Течове на течности 
от всякакъв вид няма да бъдат толерирани. 
 
17.2.7. Картерни газове – Препоръчително е 
да бъдат отведени във система за картерни 
газове, забранява се пускането им свободно 
във двигателният отсек. 
 
17.2.8. Трансмисия – Свободна за 
модифициране. Не се допускат автомобили с 
течове на масло. 
 
17.2.9. Електрически – Главни електрически 
прекъсвачи/ключове (cut-off switches) са 
задължителни и следва ясно да бъдат 
маркирани, ако са монтирани извън превозното 
средство. 
 
17.2.10. Седалка и колани – Седалката на 
водача трябва да бъда закрепена в четири 
точки или по-добре към купето. Тя трябва да 
бъде тип корито, независимо дали е отливка 
или тръбна конструкция. Не е задължително да 
има валидна хомологация. Коланите трябва да 
са състезателен тип с минимум 5 (пет) 
сантиметра ширина и метална закопчалка. 
Коланът трябва да е здраво закрепен към 
купето. Схеми за закрепване на коланите към 
купето може да намерите в  “Приложение 2”. 



        

 21 

Не е забължително да бъде с валидна 
хомологация. 
 
17.2.11. Пилот – Пилотите трябва да бъдат 
снабдени с обезопасителни каски. Също така 
трябва да носят костюми/гащеризони с пълна 
дължина, чорапи, обувки, ръкавици без дупки в 
единичните или двойните слоеве. 
Гащеризоните и обувките трябва да бъдат 
изработени от пожароустойчив материал 
като Nomex, Kynol и др. Не е задължително  
да имат хомологация. Пилот без гащеризон 
и обувки нама да бъде допуснат до старт! 
 
17.2.12. Куки за теглене – Функционални и 
видими за теглене куки трябва да бъдат 
инсталирани както отпред, така и отзад на 
превозното средство. 
 
17.2.13. Светлини – Всички автомобили 
трябва да имат работещи спирачни светлини. 
 
17.2.14. Купе – Всички капаци на автомобила 
трябва да бъдат адекватно и здраво закрепени. 
 
17.2.15. Интериор – Наличието на табло е 
задължително. Декоративните панели на 
вратите могат да бъдат подменени с такива от 
композитни материали или алуминий. 
Подовите стелки и тапицерия могат да бъдат 
премахнати. Задни седалки и декоративни 
панели на купето отзад и в багажното 
отделение не са задължителни. 
 
17.2.16. Обратно виждане – Наличието на 
две външни огледала за обратно виждане е 
задължително. Начинът на монтиране на 
огледалото за обратно виждане вътре в купето 
може да бъде изменен, но не и 
местоположението му. 
 
17.2.17. Акумулатор – Трябва да бъде здраво 
закрепен, плюсовата клема трябва да е добре 
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изолирана и ако акумулаторът е разположен в 
пилотския отсег трябва да бъде покрит. 
 
17.2.18. Изпускателна система – Всяки 
автомобил трябва да има система за 
отработените газове монтирана, така че да е 
без риск от пожар! 
 
17.2.19. Кабриолети – Трябва да имат 
солиден твърд покрив и пълно-размерна 
предпазна клетка (rollcage). 
 
17.2.20. Предпазна клетка – Rollcage – 
Предпазните клетки са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за 
2013г. Добре познати марки са препоръчителни 
като OMP, Sparco, Custom Cages. Клетките 
може да имат и национален сертификат за 
България издаден и заверен от техническата 
комисия към БФАС. Цялостна проверка на 
клетката ще бъде направена по време на 
техническия преглед. Не е задължително да са 
хомологирани, но е препоръчително  да бъдат 
по схема от „Приложение Ж” на ФИА. Схема за 
размерите на тръбите ще бъде добавена в 
„Приложение 2”. 
 
17.2.21. Пожарогасител – С валидна годишна 
заверка, минимум 2 кг, добре закрепен в 
купето, така че да бъде достигнат от пилота 
при стегнати колани. Препоръчва се 
използването на противопожарна система от 
механичен или електрически тип. 
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Чл. 18 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

18.1. Организаторът си запазва правото при възникване на 
непредвидени затруднения да отложи състезанието. Всеки 
състезател, клуб и механик трябва да познава разпоредбите на 
наредбата на БФАС за провеждане на състезания през 
текущата година и допълнителния правилник от организатора и 
се задължават стриктно да ги спазват. Организаторът не поема 
никакви отговорности към състезателите или трети лица за 
щетите и загубите, причинени пряко или непряко от 
състезателите или техните автомобили. Тази отговорност се 
носи от непосредствените причинители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилата не се тълкуват, изпълняват се както са 

написани!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 24 

Приложение 1 

 

Двигатели разрешени за монтиране в клас 
„Стрийт/Street” 

 
 

1. БМВ/BMW 
E21 
Всички М10 
Всички  М20 мотори 
 
Е30 
Всички 4 цил. мотори  
12кл.М20 : 2000сс-2700сс 
12кл.М30: 2500сс-3500сс 
24кл. М50: 2000сс-2500сс 
24кл.М52: 2000сс-2800сс 
S52B32 /американска версия /  рядка принципно е същата като 2800 M52!!! / 
 
Е36 
24кл. М50: 2000сс-2500сс 
24кл.М52: 2000сс-2800сс 
24кл.М54: 2200сс-3000сс 
Всички S50 и S52 мотори 
 
E28 
Всички 4 цил. 
12кл.М20 : 2000сс-2700сс 
12кл.М30: 2500сс-3500сс 
24кл.М88: 3500сс 
 
E34 
12кл.М20 : 2000сс-2700сс 
12кл.М30: 2800сс-3500сс 
24кл. М50: 2000сс-2500сс 
24кл.М52: 2000сс-2800сс 
24кл. S38: 3600cc-3800cc 
V8 : M60/M62 3000cc-4400cc 
 
E46  
Всички фабрични мотори 
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2. Нисан/Nissan 
 
- S12 
CA18 
 
- S13 
CA18 
KA24 
SR20 
 
- S14 
SR20 
 
- S15 
SR20 
 
- Скайлайн 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- 350/370z 
Всички фабрични мотори за модела 
 
*  всички двигатели с турбо трябва да са с оригиналния си турбокомпресор 
 
3. Тойота/Toyota и Лексус/Lexus 
 
- AE86 
Всички фабрични мотори за модела 
 
-GT 86 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- Supra 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- Altezza/IS 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- Soarer 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- Cressida (JZX)/ GS 

Всички фабрични мотори за модела 
* всички двигатели с турбо трябва да са с оригиналния си турбокомпресор 
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4. Мазда/Mazda 
 
- RX 7 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- RX 8 
Всички фабрични мотори за модела  
 
- MX 5 
Всички фабрични мотори за модела 
 
*  всички двигатели с турбо трябва да са с оригиналния си турбокомпресор 
  
 
5. Хонда/Honda 
 
- S2000 
Всички фабрични мотори за модела 
 
 
6. Форд/Ford 
 
- Mustang 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- Sierra 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- Escort 
Всички фабрични мотори за модела 
 
 
7.  Мерцедес/Mercedes 
  
- 190 Е 
Всички фабрични мотори за модела 
 
 
8. Опел/Opel 
 
- Manta 
Всички фабрични мотори за модела 



        

 27 

 
- Omega 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- Ascona 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- Kadett 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- GT 
Всички фабрични мотори за модела 
 
- Speedster 
Всички фабрични мотори за модела 
 
*  всички двигатели с турбо трябва да са с оригиналния си турбокомпресор 
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Приложение 2 
 

Извадка от Приложение „Ж” член 253 на FIA за 
колани, пожарогасители/противопожарна система  

и предпазни клетки 
 

 
Чл.6. Предпазни колани 
 

6.1. Колани 
Използват се два раменни колана и един на скута; точки на закрепване към купето: 

две точки за колана на скута, две точки за раменните колани. 
Коланите трябва да бъдат хомологирани от FIA и да бъдат в съответствие със 
стандарт №8853/98 и 8854/98. 
Коланите, използвани при състезание на писта трябва да бъдат снабдени със 
система за бързо разкопчаване чрез завъртане на палец за управление. 
При ралита, по време на цялото състезание в кабината трябва да има два макетни 
ножа. Те трябва да бъдат лесно достижими от пилота и ко – пилота, когато са 
седнали и със закопчани колани. 
Препоръчва се за състезания, които включват публични секции от пътя да се 
използва система с бутон за освобождаване на коланите. 

Националната федерация може да хомологира монтажни точки върху предпазната 
клетка, когато тя е хомологирана и при условие, че те са изпробвани. 

 

6.2. Монтаж 
Забранява се коланите да се закрепват към седалките или техните 
конзоли.Предпазните колани могат да бъдат закрепени към монтажните точки на 
серийните такива. 

Препоръчителните геометрични разположения на монтажните точки са показани 
на черт.253-61 

 
253-61 

 
В посока надолу, раменните колани трябва да се насочат назад и да се монтират 
по такъв начин, че да не сключват ъгъл по – глям от 45º към хоризонтала на горния 
край на подглавника, въпреки, че се пепоръчва този ъгъл да не надвишава 10º. 
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Максималните ъгли по отношение на централната ос на седалката са 20º на 
разделяне или събиране. 
Ако е възможно, да се използва оригиналната монтажна точка на средната 
колонка. 

Монтажни точки, създаващи по-голям ъгъл към хоризонтала не трябва да се 
изполозват. 

В този случай, четири точковите раменни колани могат да се монтират на точките 
на задната седалка за закрепване на коланите на скута, оригинално предвидени от 
производителя. При четири точкови колани, раменните ремъци трябва да се 
монтират на кръст, симетрично на централната ос на предната 
седалка.Страничните и долните колани на скута не трябва да преминават върху 
седалката, а през нея с оглед да обхванат и държат възможно най – голяма 
повърхност. 
Коланите на скута трябва да прилягат плътно в сгъвката между таза и бедрата. 

При никакви условия те не трябва да преминават върху корема. Трябва да се 
внимава коланите да не се трият в остри ръбове. 

- Ако монтажа на коланите към серийните точки на закрепване е невъзможен, 

трябва да се монтират нови такива точки на купето или шасито, които се намират 
възможно най – близо до централната линия на задните колела по отношение на 
раменните колани. 

Раменните колани също могат да бъдат закрепени към предпазната клетка или до 
усилващата греда, а също така могат да бъдат закрепени към горните окачващи 
точки на стандартните задни колани.Също така могат да бъдат фиксирани към 
напречния усилващ елемент, заварен между задните опори на предпазната клетка 
(вж. черт 253-66). 

 
 

253-66 
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В този случай, употребата на напречен усилващ елемент е обект на следните 
условия: 

- напречният усилващ елемеент се изработва от тръба с минимум следните 
дименсии; 38 х 2,5мм или 40х2мм, направена от студено изтеглена, безшевна, 

въглеродна стомана с минимална сила на опън 350 Nmm². 
- Височината на този елемент трябва да бъде такава, че ъгълът, който сключват 
раменните колани с хоризонталната равнина от върха на подглавника да бъде 
между 10 и 45º, като ъгъл от 10º е препоръчителен. 
- коланите могат да бъдат прикрепвани чрез клуб или чрез болтове, но в този 
случай, трябва да се завари вложка към всяка монтажна точка (вж. черт. 253-67 за 
размерите). 

 
Тези вложки трябва да бъдат разположени в усилващата тръба, а коланите се 
закрепват към тях чрез болтове М12 /8.8 или 7/16 UNF. 
- всяка точка на закачване трябва да издържа натоварване от 1470 daN, а точките 
за окачване на коланите за скута 720 daN. 
В случай, че на една точка се закачват два колана (забранено за раменни колани), 

разглежданото натоварване трябва да бъде равно на сумата от изискваните 
натоварвания. 
- за всяка новосъздадена точка на закачване трябва да се употребява усилваща 
планка с минимална площ 40см² и минимална дебелина 3мм. 
- принципи на монтаж към шаси/купе: 

1) Обща монтажна система: вж черт. 253-62 

 
253-62 
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2) Монтиране на раменни колани: вж. черт. 253-63 

 
253-63 
 

3) Монтаж на колани за скута: вж. черт. 253-64 

 
253-64 
 

6.3. Употреба 
Предпазните колани трябва да бъдат използвани в хомологираната си 
конфигурация без каквито и да било модификации или премахване на части, и в 
съответствие с инструкциите на производителя. 
Ефективността и живота на предпазните колани са в пряко отношение с начина, по 
който те са монтирани, употребявани и поддържани. 
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Коланите трябва да бъдат подменяни след всеки тежък инцидент, както и когато 
плетката е скъсана, разплетена или отслабена от действието на химикали или 
слънце. 
Коланите също трябва да бъдат подменени ако металните им части са огънати, 

деформирани или ръждясали. 
Колан, който не функционира правилно трябва да бъде подменен. 

 
 
ЧЛ.7. Пожарогасители – пожарогасителни системи 
Забранява се употребата на следните продукти: BCF и NAF 

 

7.1. 

При ралита: 

Прилагат се членове 7.2. и 7.3. 

При писти, слаломи и планинско изкачване: 

Прилагат се членове 7.2. или 7.3. 

 

7.2. Пожарогасителни системи 
 

7.2.1. Всички автомобили трябва да бъдат екипирани с пожарогасителни системи, 

описани в технически списък или лист номер 16: „Пожарогасителни системи, 

хомологирани от FIA” 
7.2.2. Всички пожарогасители трябва да бъдат адекватно защитени и разположени 
в кабината. 

Във всички случаи, монтажните им елементи трябва да издържат отрицателно 
ускорение от 25 пъти g. 

Цялата пожарогасителна екипировка трябва да издържа на огън. 

Забранява се употребата на пластмасови тръби, а металните са задължителни. 

 

7.2.3. Пилота трябва да има възможност да включи всички пожарогасители ръчно, 

когато е нормално седнал, със закопчани предпазни колани и воланът е на 
мястото си. 

Устройството за пускане на пожарната отвън трябва да бъде комбинирано с 
електрически прекъсвач.То трябва да бъде маркирано с „ Е” в червен цвят, 

поставена в бял кръг с минимален диаметър 10 см. с червен край. 
За автомобили WRC, включването на външен или вътрешен пожарогасител 
задължително трябва да изгасва двигателя и да прекъсва захранването от 
акумулатора. 

 

7.2.4.Системата трябва да работи във всички позиции. 

 

7.2.5. Дюзите на системата трябва да бъдат подходящи за ползваният 
пожарогасителен агент и да са монтирани по такъв начин, че да не са насочени 
директно към главите на пилот и навигатор. 
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7.3. Ръчни пожарогасители 
 

7.3.1.Всички коли трябва да бъдат екипирани с един или два ръчни 
пожарогасителя. 

 

7.3.2. Разрешени пожарогасителни агенти: AFFF, FX G-TEC, Viro3, прах или какъвто 
и да е друг пожарогасителен агент, хомологиран от FIA. 
 

7.3.3. Минимално количество пожарогасителен агент: 

AFFF: 2.4 litres 
FX G-TEC: 2.0 kg 
Viro3: 2.0 kg 
Zero 360 2,0 kg 
Прах 2.0 kg 
 

7.3.4. Всички пожарогасители трябва да бъдат под налягане съответно към 
съдържанието. 
AFFF: съгласно указанията на производителя 
FX G-TEC – и Viro3: съгласно указанията на производителя 
Zero 360: съгласно указанията на производителя. 
Прах: минимално наляягане 8bar, максимално налягане 13.5 bar. 
Всеки пожарогасител, напълнен с AFFF агент, трябва да има манометър за 
проверка на налягането. 
 

7.3.5. Следната информация трябва да бъде видима на всеки пожарогасител: 
- обем 
- тип на пожарогасителния агент 
- тегло или обем на пожарогасителния агент 
- дата, на която пожарогасителят трябва да бъде проверен, която не може да бъде 
по – късно от две години след датата на пълненето или датата на последната 
проверка, или кореспондираща на датата на срока на годност. 
 

7.3.6.Всички пожарогасители трябва да бъдат адекватно защитени и монтажните 
им елементи трябва да издържат отрицателно ускорение от 25 g. 
Задължителна е употребата на минимум две бързо освобождаващи се скоби. 
 

7.3.7. Пожарогасителите трябва да бъдат лесно достижими от пилота и ко – пилота. 
 
 
Чл. 8. Предпазни клетки 
 

8.1 Общи: 

Употребата на предпазна клетка е задължително. 
Тя може да бъде: 
a) Произведена в съответствие със следните членове; 
b) Хомологирана или Сертифицирана от националната федерация, 
съгласно правилата за хомологиране на предпазни клетки; 
На предварителния технически преглед на всяко състезание, трябва 
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да се представи автентичен документ за хомологация или 
сертификат, одобрени от Федерацията и подписани от техническо 
лице, представител на производителя. 
Всяка нова клетка, хомологирана от Федерацията, считано от 
01.01.2003 г., трябва да е обозначена с идентификационна планка от 
производителя. Тази планка не може да се копира или премества (заварена, 
гравирана или носеща, саморазрушаващ се етикет). Планката трябва да носи 
името на производителя, хомологационен или сертификационен номер на 
Федерацията и индивидуалния сериен номер на производителя. 
Съответният сертификат, носещ същия номер трябва да бъде представян на 
предварителния технически преглед. 
с) Хомологирана от FIA, съгласно правилата за предпазни клетки. 
Трябва да бъде предмет на продължение (VO) на 
хомологационния фиш на автомобила, хомологиран от FIA. 
Името на производителя и серийният номер трябва да бъдат ясно 
видими на всички клетки, хомологирани и продадени след 01.01.1997 
г. Хомологационният фиш на клетката трябва да посочва къде се 
намира тази информация и купувачът трябва да получи номериран 
сертификат, отговарящ на нея (информацията). Клетките на следните класове 
трябва да бъдат задължително хомологирани от FIA: 
Super 1600 Kit Variant, Super 2000 Kit Variant, Super 2000 Rally Kit 
Variant, WRC Variant. 
Всякакви промени на хомологирани клетки са забранени. 
За промяна се счита всяка обработка, заварки или промяна на 
материала на предпазната клетка.  
Всички ремонти на клетката, повредена при инцидент се правят от 
производителя или упълномощено от него лице. 
Тръбите не могат да се запълват с течности или друг материал. 
Клетката трябва да позволява безпрепятствено влизане и излизане 
от автомобила. 
Елементите могат да преминават в кабината през таблото или 
тапицерията , а също така през задните седалки . Задната седалка 
може да бъде сгъната. 
 

8.2 Определения: 

 

8.2.1. Предпазна клетка: 

Тръбна конструкция, монтирана в кабината в близост до конструктивните 
елементи, които я изграждат (кабината), предназначена да намали 
деформацията на купето в случай на удар. 
 

8.2.2. Rollbar: 

Тръбна рамка с две монтажни пети. 
 

8.2.3. Главен Rollbar (Четр. 253-1) 
Напречна и почти вертикална (максимален ъгъл + - 10º по отношение на 
вертикала) конструкция от една цяла тръба, разположена зад предните 
седалки. 
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8.2.4. Преден Rollbar (Четр. 253-1) 
Подобен на главния, но формата му следва тази на предните колонки и горния ръб 
на челното стъкло. 
 

8.2.5. Страничен Rollbar (Четр. 253-2) 
Почти надлъжен и почти вертикален елемент от една цяла тръба, 
разположен от лявата или дясната страни на кабината. Предната му част следва 
извивиката на предната колонка, а задната е почти вертикална и е разположена 
зад предните седалки. 
 

8.2.6. Страничен полу Rollbar (Четр. 253-3) 
Идентичен със страничния Rollbar, но без задна вертикална част. 
 

8.2.7. Надлъжен елемент 
Надлъжна тръба, свързваща горните части на предния и главния Rollbar. 
 

8.2.8. Напречен елемент 
Напречна тръба, свързваща горните части на страничните Ролбари. 
 

8.2.9. Диагонален елемент 
Напречна тръба между един от горните ъгли на главния Rollbar или един от 
краищата на напречния елемент в случай на страничен Rollbar и долната 
монтажна точка от противоположната страна на Rollbar 
Или Горната част на опората и долната монтажна точка на другата опора. 
 

8.2.10. Демонтируеми елементи 
Елементи, които могат да се демонтират. 
 

8.2.11. Усилване на клетката 
Елемент, . 
 

8.2.12. Монтажна пета 
Планка, заварена на края на тръбата, позволяваща закрепване с болтове 
или заварка към купето/шасито, обикновено върху усилваща подложна 
планка. 
 

8.2.13. Усилваща подложна планка 
Метална плочка, закрепена към купето/шасито под петата на Rollbar, 
служеща за по-добро разпределение на натоварването. 
 

8.2.14. Гусет 
Усилване на сгъвки или връзки, изработено от огъната ламарина с “U” 
форма (Черт. 253-34) с дебелина не по-малка от 1.0 мм. 
Краищата на това усилване трябва да са на минимум 2 до 4 пъти 
диаметъра на най-голямата тръба на съответната връзка, от върха на 
ъгъла, образуван в мястото на свързването. 
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253-34 
 

8.3 Спесификации 
 

8.3.1. Основна конструкция 
Основната конструкция трябва да бъде направена по един от следните 
начини: 
*1 главен Rollbar + 1 преден Rollbar + 2 надлъжни елемента + 2 опори + 6 
пети (Черт. 253-1). или 
*2 странични Rollbar + 2 напречни елемента + 2 опори + 6 пети (черт. 253- 

2).Един главен рол – бар + два странични полу рол – бара + един напречен 
елемент + две задни опори + шест монтажни крака (черт.253-3) 

 
 
Вертикалната част на главния Rollbar трябва да бъде максимално близко до 
контура на купето и трябва да има само една сгъвка към горната си 
вертикална част. 
Колонота на предния или страничния Rollbar трябва да следва контура на 
колонките на челнотостъкло възможно най – близо и има само една огъвка 
в долната си вертикална част. 
При изграждането на предпазната клетка връзките на напречните елементи 
към страничните Ролбари, връзките на надлъжните елементи към предния 
и главния Rollbar, а също така и на страничните полуролбари към главния 
Rollbar трябва да са на нивото на тавана. 
Не се допускат повече от четири разглобяеми връзки на нивото на тавана. 
Опорите трябва да са свързани близо до нивото на тавана и близо до 
горните външни огъвки на главния Rollbar от двете страни на колата, по 
възмъжност чрез разглобяеми връзки. 
Те трябва да са под ъгъл 30° към вертикала, да сочат назад и да са 
възможно най-близо до облицовката на страничния панел. 
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8.3.2. Дизайн 
След като е определена базовата конструкция, тя трябва да се допълни със 
задължителни елементи и усилвания (виж чл.253-8.3.2.1 ), към които могат 
да се добавят допълнителни елементи (виж чл.253-8.3.2.2). 
 

8.3.2.1. Задължителни елементи и усилвания 
 

8.3.2.1.1. Диагонален елемент 
Автомобили, хомологирани преди 01.01.2002 г. 
Клетката трябва да има един от диагоналните елементи, показани на черт. 
253-4, 253-5, 253-6. Ориентирането на елемента може да се обърне. 
В случая, показан на черт. 253-6, разстоянието между двете монтажни 
точки на купето/шасито не трябва да надвишава 300 мм. 
Елементите трябва да са прави и могат да бъдат демонтируеми. 
Горният край на диагонала трябва да се съединява с главния Rollbar на 
разстояние, не по-голямо от 100 мм от връзката му със задната опора (виж 
черт. 253-52 за размерите). 
Долният край на диагонала трябва да се съединява с главния Rollbar на не 
повече от 100 мм от монтажната пета (черт. 253-6). 
Автомобили, хомологирани след 01.01.2002 г. 
Предпазната клетка да има два диагонални елемента, съгласно черт. 253-7. 
Елементите трябва да са прави и могат да бъдат демонтируеми. 
Горният край на диагонала трябва да се съединява с главния Rollbar на 
разстояние, не по-голямо от 100 мм от връзката му със задната опора (виж 
черт. 253-52 за размерите). 
Долният край на диагонала трябва да се съединява с главния Rollbar на не 
повече от 100 мм от монтажната пета (черт. 253-6). 
 

 
 

8.3.2.1.2. Елементи към вратите 
Един или повече надлъжни елементи трябва да бъдат монтирани от всяка 
страна на автомобила, съгласно черт. 253-8, 253-9,253-10 и 253-11 (черт. 
253-9, 253-10 и 253-11 за автомобили, хомологирани след 01.01.2007 г.). 
Магат да бъдат демонтируеми. 
Страничната защита трябва да бъде максимално висока, но горната точка 
на присъединяване не може да се намира на повече от средата на 
височината на светлия отвор на вратата. 
Ако горните точки на присъединяване се намират преди или зад светлия 
отвор, ограничението за височина е валидно като се разглежда проекцията 
на точката върху светлия отвор в сечение. 
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В случай, че страничните елементи формират “Х” (черт. 253-9), 
препоръчително е долните точки на присъединяване да се фиксират 
директно върху надлъжния елемент на купето/шасито и единият елемент от 
“Х” да е цяла тръба. 
Разрешава се връзка на страничните елементи с усилващия елемент на 
предната колонка (черт. 253-15). 
За състезания без навигатор, тези елементи са задължителни само за 
страната на пилота. 
 

 
 

8.3.2.1.3. Усилване на тавана 
Само за автомобили, хомологирани след 01.01.2005 г. 
Горната част на предпазната клетка да е в съответствие с един от 
чертежите 253-12, 153-13 и 253-14. 
Усилванията могат да следват контура на тавана. 
За състезания без навигатор и в случая само на черт. 253-12 се разрешава 
използването на един усилващ елемент, като предният му край е от 
страната на пилота. 
Краищата на усилванията трябва да са на максимум 100 мм от мястото на 
свръзката между Rollbar и елементите (не се прилага в случай на усилване 
тип “V” черт. 253-13 и 253-14). 
 

 
8.3.2.1.4. Усилване на предните колонки 
Валидно за автомобили, хомологирани след 01.01.2006 г. 
Монтира се от всяка страна на предния Rollbar, ако размер “А” е по-голям от 
200 мм (черт. 253-15). 
Може да бъде огънато при условие, че е право в странична проекция и 
огъвката е не повече от 20°. 
Горният край трябва да е на не повече от 100 мм от връзката между 



        

 39 

предния (страничен) Rollbar и надлъжния (напречния) елемент (виж черт. 
253-52 за размери). 
Долният край трябва да е на не повече от 100 мм от предната (монтажната) 
пета или предния (страничния) Rollbar. 

 
253-15 
 

8.3.2.1.5. Усилване на огъвки и връзки 
Връзките между: 
- диагоналните елементи на главния Rollbar 
- усилванията на тавана/конфигурацията на черт. 253-12 и само за 

автомобили, хомологирани след 01.01.2007 г. 
- елементи към вратите (черт. 253-9) 
- елементи към вратите и усилване на предните колонки (черт. 253-15) 

трябва да се усилят с минимум 2 гусета, съгласно чл. 253-8.2.14. 
Ако елементите към вратите и усилването на предните колонки не се 
намират в една равнина, усилването се прави от ламарина, съгласно чл. 
253-8.2.14. 
 

8.3.2.2. Възможни усилвания и елементи 
Ако няма други указания, освен дадените в чл. 253-8.3.2.1., усилванията и 
елементите, показани на черт. 253-12 до 253-21 и 253-23 до 253-33 са опция 
и могат да се монтират по желание на конструктора. 
Те трябва да са заварени, или с връзки, които позволяват демонтаж. 
Всички елементи и усилвания, изброени по-горе, могат да се използват 
поотделно или в комбинация един с друг. 
 

8.3.2.2.1. Усилване на тавана (черт. 253-12 до 253-14) 
По избор на автомобили, хомологирани преди 01.01.2005 г. 
За състезания без навигатор, в случая описан на черн. 253-12, може да се 
монтира само един диагонал, като предният му край е към страната на 
пилота. 
 

8.3.2.2.2. Усилване на предните колонки (черт. 253-15) 
По избор само за автомобили, хомологирани преди 01.01.2006. 
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Елементът може да бъде огънат при условие, че страничната му проекция е 
права и ъгълът на огъване не е по-голям от 20°. 
 

8.3.2.2.3. Диагонали на задните опори (черт. 253-21) 
Конфигурацията от черт. 253-21 може да бъде заменена с тази 
от черт. 253-22, ако усилването на тавана е в съответствие с черт.253-14. A 

 

8.3.2.2.4. Монтажни точки към предното окачване (черт. 253-25) 
Удълженията трябва да са свързани с горните точки на предното окачване. 
 

8.3.2.2.5. Напречни елементи (черт. 253-26 до 30) 
Напречните елементи на главния Rollbar или между задните опори, могат 
да се ползват за монтаж на предпазните колани в съответствие с черт.253- 
6.2.Употребата на демонтируеми връзки е забранена. 
За елементите, показани на черт. 253-26 и 253-27, ъгълът между 
централната опора и вертикала трябва да бъде минимум 30°. 
Напречният елемент, фиксиран към предния Rollbar не трябва да отнема от 
пространството, предвидено за екипажа. Най-горната му точка не може да 
бъде по-високо от горната част на таблото. 
За автомобили, хомологирани след 01.01.2007 г. не може да е разположен 
под нивото на кормилния прът. 
 

8.3.2.2.6. Усилване на огъвки и връзки (черт. 253-31 до 34) 
Усилването се прави с тръба или огъната ламарина “U” профил, съгласно 
черт. 253-8.2.14. Дебелината на усилващия елемент е минимум 1 мм. 
Краищата на тръбното усилване не могат да са на отстояние от мястото на 
връзката, по-голямо от половината от дължината на усилвания елемент, с 
изключение на усилването на предния Rollbar, където се допуска връзка с 
този от към вратите. 
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8.3.2.3. Минимална конфигурация на предпазната клетка 
Минималната конфигурация на предпазната клетка е дефинирана както 
следва: 
 

Автомобили 
хомологирани 

 

с 
навигатор 

 

без 
навигатор 

 

Между 
01.01.2002 г. 

и 
31.12.2004 г. 

 

Чертеж 253-35А 
 

Чертеж 253-36А 
или симетричен 

 

Между 
01.01.2005 г. 

и 
31.12.2005 г. 

 

Чертеж 253-35В 
 

Чертеж 253-36В 
или симетричен 

от 
01.01.2006 г. 

насам 
 

Чертеж 253-35С 
 

Чертеж 253-36С 
или симетричен 

 

 

 
Елементите към вратите и тавана са съгласно чл. чл. 253-8.3.2.1.2. и 253- 
8.3.2.1.3. 
 

 
 

8.3.2.4. Демонтируеми елементи 
Ако се използват демонтируеми елементи, то свързващите елементи в 
конструкцията, трябва да отговарят на одобрените от FIA (черт. 253-37 до 
253-47). 
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След като се сглоби конструкцията, те не може да се заваряват. 
Якостта на болтовете трябва да е минимум 8.8 (стандарт ISO). 
Демонтируемите връзки (черт. 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 и 253-47) са 
изключително и само за монтаж на допълнителни елементи и усилвания, 
както е описано в чл. 253-8.3.2.2. и употребата им за съединяване на 
горната част на главния, страничния и предния Rollbar, както и на 
страничните полуролбари към страничния Rollbar е забранено. 
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8.3.2.5. Допълнителни укрепвания. 
Надлъжно, предпазната клетка трябва да бъде разположена между 
монтажните точки на предното и задното окачване (захващането на 
амортисьорите и пружините). 
Разрешава се допълнителните елементи за усилване да излизат от тези 
параметри, когато се касае за връзката между предпазната клетка и 
монтажните точки на задния антиролбар към купето/шасито. 
Всяка от тези точки може да бъде свързана към предпазната клетка с тръба 
с размери 30 х 1,5 мм. 
Автомобили, хомологирани след 01.01.2002 г. 
Усилванията на предната проекция на огъвките и връзките на горните ъгли 
на предната част на предпазната клетка трябва да бъдат видими, само от 
периметъра на челното стъкло, описан в чертеж 253-48. 
Всички клетки за автомобили “Super Production” и “Super 2000” 
хомологирани след 01.01.2000 г. и за всички предпазни клетки за рали 
автомобили, хомологирани след 01.01.2001 г. 
Наличието на усилващи елементи към вратите е задължително, съгласно 
чертеж 253-49. 
Размер А – минимум 300 мм 
Размер В – максимум 250 мм 
Размер С – максимум 300 мм 
Размер D – (измерено от горния ъгъл на челното стъкло без уплътнението) 
максимум 100 мм 
Размер Е – не повече от половината от височината на светлия отвор на 
вратата. 

 
 
 
 

8.3.2.6. Монтаж на предпазната клетка към купе и шаси. 
Минимален брой монтажни точки. 
- 1 за всяка колонка на преден Rollbar 
- 1 за всяка колонка на страничните ролбари или страничните полуролбари 
- 1 за всяка колонка на главния Rollbar 
- 1 за всяка задна опора 
За постигане на правилен и ефективен монтаж, тапицерията може да се 
модифицира. Въпреки това, не се разрешава премахването на цели 
елементи от тапицерията. Ако е необходимо, се разрешава преместването 
на кутията с предпазителите. 
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Монтажни точки на преден, главен и страничен ролбари: 
Всяка монтажна точка се реализира с усилваща планка, дебела минимум 3 
мм. 
Всяка монтажна пета се захваща с минимум три болта към усилващата 
планка, чиято площ не може да е по-малка от 120 см², която е заварена към 
купето. 
За автомобили, хомологирани след 01.01.2007 г., площта от 120 см² е 
контактната площ между усилващата планка и купето (черт. 253-50 до 253- 
56). 
В случаите на черт. 253-52 не е необходимо заваряване на усилващата 
планка. 
Закрепващите болтове са с минимален диаметър М8 и якост 8.8 (ISO). 
Задължително се използват самозаключващи се механизми или гайки 
осигурени против саморазвиване. 
 
Задължително от 01.01.2010: 

Ъгълът между двата болта (измерен от оста на тръбата в нивото на 
монтажната пета вж.черт 253-50) не трябва да бъде по-малък от 60º. 
 
Монтажни точки на задните опори: 
Всяка опора се осигурява с минимум два М8 болта (2008) и е с монтажна 
планка с минимум 60 см² площ (черт. 253-57) или с един болт, преминаващ 
през проходен отвор (черт. 253-58), при условие че е с подходящ диаметър, 
а втулката е заварена за опората. 
Това са минималните изисквания. 
В добавка, могат да се употребяват повече скрепителни елементи, 
опорните планки на монтажните крака могат да бъдат заварени към 
усилващи планки, а предпазната клетка (както е дефинирано от чл153-8.3.1) 
може да бъде заварена към купето/шасито. 
Специален случай 
За купета/ шасита, които не са стоманени, не се разрешава заварка между 
купето/шасито, а само залепване на усилваща планка към същото. 
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8.3.3. Спесификация на материалите 
Разрешени са само тръби с кръгло сечение. 
 

Материал Минимална 
сила на опън 

 

Минимални 
размери 

 

Употреба 
 

Студено 
изтеглена, 
безшевна, 

нелегирана, 
 

 45 х 2,5 
или 

50 х 2 
 

Главен или 
страничен 

ролбар, според 
конструкцията 

 

въглеродна 
стомана, 

съдържаща 
максимум 

0,3 % 
въглерод 

 

350 N/mm² 
 

38 х 2,5 
или 

40 х 20 
 

Странични 
полуролбари и 
други елементи 
на предпазната 

клетка 
 

Забележка: За нелегирана стомана, максималното количество добавки е 
1% манган и 0,5% други. 
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8.3.4. Указания за заваряване 
Заварките трябва да се направят по целия периметър на тръбата.Всички 
заварки трябва да бъдат от най – високото възможно качество, с пълно 
проникване и за предпочитане – в газова среда. 
Въпреки, че добрия външен вид на заваркаата не гарантира непременно 
нейното качество, то лошо изглеждащите заварки никога не са белег на 
добре свършена работа. 
При използването на термообработена стомана, трябва да се съблюдават 
специалните инструкции на производителя (специални електроди, 
заваряване в газова среда). 
 

8.3.5.Защитна облицовка 
Защитна облицовка се поставя на местата, където е възможен контакт, а 
там където евентуално може да има контакт с предпазната каска, 
облицовката трябва да отговаря на FIA стандарт 8857-2001, тип А. 
Важи за всички категории. 

 


