АСК „ Сдружение
“Клуб 4х4 Адвенчър”
Троян „П.Р.Славейков” 54

www.4x4bg.com

До Управителния съвет на БФАС
На вниманието на г-н Козлеков
Уважаеми господа,
От 24 до 26 май ще се проведе втори кръг от Националния Офроуд Шампионат
„24 часа на София 2013”. Състезанието се провежда на територията на България,
общините ………………………………………………………..
като в него участват
високопроходими автомобили 4х4, ендуро мотоциклети и ATV.
Официален сайт на състезанието www.4x4bg.com
Състезанието е продължителност три дни, обща дистанция 900 км. като първите
три етапа с обща дължина на състезателните етапи 600 км. ще са валидни и за
Националния Оффроуд Шампионат 2013.
ОТКРИВАНЕ НА ЗАПИСВАНЕ:
От 18 април до 18 май 2013 година
ЗАКРИВАНЕ НА ЗАПИСВАНЕТО: 23 май 2013 година
СЕКРЕТАРИАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Специално оборудван подвижен офис обозначен с логото на състезанието.
Специално подготвено осветено табло за обявяване на бюлетини, резултати и
съобщения в бивака на състезанието, местност в квартал Суходол, София.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:
Всеки водач, желаещ да участва в състезанието трябва да представи в
секретариата на състезанието заявка, надлежно попълнена според изискванията
на „Наредбата на БФАС за 2013-а година” .
АДРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА:
Троян - 5600, „П.Р.Славейков” 54 или e-mail - hristov_bg@balkanoffroad.com .
Факс: - 0670/ 64299.
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:
- Автомобили в Национален Шампионат- 250 лева.
- Клас „Отворен” – 100 лева
- АТВ и МОТО – без такса за участие
АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕГЛЕД
23 и 24 май - Бивак на състезанието, местност в квартал Суходол, София
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
23 и 24 май - Бивак на състезанието, местност в квартал Суходол, София
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИ 4Х4:
Съгласно специалния правилник за Офроуд за 2013-а г.
СТАРТОВ СПИСЪК:
Обявяване на стартов списък с успешно преминалите техническия и
административен преглед.
Списъкът ще бъде изнесен на специално подготвено за целта място
(секретариат на състезанието) в 12:00 ч. на 24 май 2013 г.

ДОПУСТИМИ МАШИНИ ЗА УЧАСТИЕ
Автомобили с тегло до 3,5т. със задвижване 4х4, ендуро мотоциклети и ATV с
редовна полицейска регистрация и застраховка „Гражданска отговорност”.
РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Състезанието се провежда по специалния правилник за оффроуд от 2013г. и
наредба за организиране и провеждане на автомобилни състезания и
шампионати за 2013 година на БФАС.
Допълнителен правилник за АТВ, МОТО и клас ОТВОРЕН за състезанието е
приложен към настоящите документи.
СЪСТЕЗАТЕЛИ И ВОДАЧИ:
Допускат се състезатели с валиден годишен лиценз от БФАС за класовете Т1 и
Т2, Т3, както и състезатели с временен лиценз спазили изискванията на
Наредбата за 2013-а година.
КЛАСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ:
Автомобили 4х4:
- Клас Т1
- Клас Т2
- Клас Т3
- Клас „ОТВОРЕН”
ЗАСТРАХОВКИ:
На място ще бъде осигурен застраховател за сключване на застраховка
„Злополука на спортисти”.
ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ:
Светлинни табла, хронометри и фотоклетка.

РЕД НА СТАРТИРАНЕ:
През всички дни на състезанието поредността на стартиране е следната:
- Автомобили 4х4
- АТВ и мотоциклети
ПРОЛОГ:
Пролог за определяне на стартовата решетка няма да се провежда. Редът на
стартиране е според временното класиране в Националния Офф-Роуд
Шампионат, а за неучаствалите – по реда на записването.
ТРАСЕ :
1 Ден – един специален етап – около 200 км.
2 Ден – два специални етапа – около 400 км.
3 Ден - два специални етапа – около 200 км.
Трасетата преминават основно по съществуващи междуселски и полски пътища,
основно черни земни пътища, каменни и макадамови отсечки, като при движение
по републиканската пътна мрежа се спазва ЗДПП и правилника за прилагането
му. Трасетата не са отцепени и обезопасени.
СЕРВИЗНИ ЗОНИ:
Всички сервизни зони са обозначени в пътната книга, като самата зона е
обозначена с надписи и лого на състезанието. Асистентските екипи ще получават
GPS координати за достъп до сервизните зони, хотели за настаняване и биваци.
Награждаване:
Награждаването ще бъде извършено на официална церемония в бивака, квартал
Суходол, София. Награди ще бъдат връчени в следните класове:
- Автомобили 4х4 – Т1
- Автомобили 4х4 – Т2
- Автомобили 4х4 – Т3
- АТВ и МОТО – общо
- Автомобили клас ОТВОРЕН

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ:
Всекидневни репортажи в спортните емисии на „ТВ7”, „БТВ” и „КАНАЛ 1”.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:
За провеждането на състезанието и преминаването ни през територията на
различните общини са взети разрешения и съгласуване със следните общини:
.......................................................................................................................
ПЪТНА КНИГА (ROAD BOOK) –
За участниците с автомобили 4х4 формат А5 с обяснения на български.
Организационен комитет – Приложение 1
План за безопасност и сигурност – Приложение 2
Допълнителен правилник – Приложение 3
Програма на състезанието – Приложение 4
Към настоящото писмо прилагам 4 (четири) приложения, както и платежно
нареждане за платена такса към БФАС.
С уважение:
Тодор Христов
Директор на състезанието.

