Допълнителен Правилник
„Велинград Офроуд Фест 4х4+2”
„Велинград Офроуд Фест 4х4+2” е офроуд състезание за автомобили с висока
проходимост до 3,5 тона общо тегло и бъги (SIDE BY SIDE). Трасето е разделено за различните
категории автомобили според тяхната подготовка и се състои от скоростни отсечки, отсечки за
майсторско управление, горски и междуселски пътища, свързващи етапи и специални екстремни
естествени и изкуствени препятствия, преминаващи на територията на Община Велинград.
Състезанието е първи кръг от Националното първенство „Bulgaria Trophy Challenge” и първи кръг от
Националния Крос Кънтри шампионат на България. Състезанието се подчинява на
„Специален Правилник Трофи 2021“ и „Специален правилник Крос Кънтри Рали 2021“,
както и „Наредбата за провеждане на автомобилни състезания 2021“
на Автомобилната Федерация на България !
АВТОМОБИЛ, ПИЛОТ, НАВИГАТОР
Всички пилоти и навигатори трябва да притежават валидно свидетелство за управление на МПС с
необходимата категория, спортен лиценз (с изключение на участниците в клас Средна скорост)
издаден от АФБ или Национална асоциация на друга страна, член на FIA. Възможно е в срок до
3 три дни ПРЕДИ състезанието да се заяви еднократен лиценз за състезанието на цена
30 лева за Приложно първенство Трофи и 120 лева(с включена застраховка) за Крос
Кънтри Рали. Необходимо е да представите медицинско и копие на свидетелство за
управление на МПС ма Организатора.
КАТЕГОРИИ И КЛАСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ
КАТЕГОРИИ И КЛАСОВЕ АВТОМОБИЛИ
КАТЕГОРИЯ "EXPERT ТРОФИ" - Всякакъв тип Автомобил 4x4 с всякакъв мотор и гориво.
 Клас „Прототипи” – автомобили с тръбна конструкция, без серийно производство.
 Клас „Модифицирани” – серийни автомобили с промени в двигатели, купе или окачване.
КАТЕГОРИЯ „ СТАНДАРТ” – Серийни автомобили с минимални подобрения.




Клас „ТЕЖКИ” – С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2400 сс
Клас „ЛЕКИ” – С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 2400 сс
Клас „Стандарт +“

КАТЕГОРИЯ "Regularity - Средна скорост" - Всякакъв тип серийни Автомобили 4x4 с всякакъв мотор,
гориво или предаване без тунинг и подобрения.
КАТЕГОРИЯ „Cross Country rally”
T1-Модифицирани автомобили
T2 –Серийни автомобили с малки подобрения
T3 Всякакъв модел бъги, UTV или SSV.
Т3.1 UTV GPS – Начинаещи, без класиране за Национален Шампионат
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Всички участници в класовете ТРОФИ, Рали и Средна скорост( REGULARITY) трябва да
са снабдени с GPS тракери, осигурени от Организатора. Стойността на тракера е 100
лева и може да се използва и извън състезанията.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ
СПОРЕД „СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ТРОФИ 2021“ и
„СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК Крос Кънтри Рали 2021“
АВТОМОБИЛИ НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛАСОВЕТЕ И КАТЕГОРИИТЕ НА
„СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ТРОФИ 2021“ СТАРТИРАТ В КАТЕГОРИЯ „СРЕДНА СКОРОСТ“ !
СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Орга екипа е на разположение на всичките участници. Щаба на състезанието е в бивака на
състезанието – GPS координати - N42 01.237 E23 59.990, както и старта/финал на състезанието.
В ЩАБ-а НА ОРГАНИЗАТОРА ще има специлно изнесено табло за обявяване на
съобщения, резултати и промени в програмата. На разположение на участниците ще бъде изградeн
бивак, оборудван със санитарни съоръжения (WC) , осветление, кетъринг и охрана. В зависимост от
подадените заявки за асистенция, всеки участник ще разполага с конкретно място в бивака.
Състезанието притежава застраховка „Гражданска отговорност” за щети към трети лица по време
на състезанието. Всички състезатели ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да притежават застраховка
„Злополука на спортисти“ с минимално покритие 15 000 лева за времето на
състезанието. Организаторът ще осигури застраховател на място, като стойността на
застраховката за три (3) дена е 30 лева на човек.
СТАРТИРАНЕ
В първия етап стартирането е по класирането от ПЪРВЕНСТВОТО ЗА 2020-а, а за не
участвалите - по реда на записване и/или по преценка на Организатора.
НАКАЗАНИЯ
 Съгласно „Специален правилник Трофи 2021“
 Съгласно „СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК Крос Кънтри Рали 2021“
РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

- 180 BGN / 100 EUR. Регистрация до 28 Февруари 2021
-250 BGN / 125 EUR Регистрация до 30 Март 2021
-300 BGN / 150 EUR Регистрация след 30 Март до 15 април 2021
Вашата заявка става потвърдена след получаване на попълнена електронна форма и
заплащане на пълния размер на таксата за участие. При отмяна/забрана на състезанието по
форсмажорни обстоятелства, Организаторът насрочва нова дата на състезанието в същата
година, без да е длъжен да възстановява заплатените такси за участие.

БРИФИНГ И БЮЛЕТИНИ
Всички промени и програма на състезанието се обявяват на специален брифинг
или с бюлетин публикуван в Щаба на състезанието !

Директор на Състезанието:
Евгени Янкулов

