
ПРАВИЛНИК 

за организиране и провеждане на 

Състезание по майсторско управление на автомобил за мъже и жени 

22 май 2022 г. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

В състезанието могат да участват мъже и жени, които имат валидно свидетелство за 

правоуправление на МПС. 

С един и същ автомобил може да се състезава повече от един водач, като редът на 

стартиране се съобрази от организаторите, така че пилотите да разполагат с минимум 5 

минути за подготовка. 

Организаторът е длъжен да проведе инструктаж на участниците и да разясни начина на 

изпълнение на елементите. Водачите са длъжни лично да присъстват на разясненията. 

Всяко изпълнение на елементите по различен начин от посочения в приложената схема 

на Правилника, се наказва като „неизпълнение на елемент“ без да се тълкува. 

По време на състезанието водачът трябва задължително да използва правилно колана за 

безопасност. Нарушението се наказва с 60 н. с. /наказателни секунди/, добавени към 

постигнатия резултат. 

НАКАЗАНИЯ 

1. За съборен, излязъл от очертанията му или всякакъв друг контакт с конус – 

наказание 5 н. с. 

2. За неправилно спиране на финал на кантар – 10 н. с. 

3. За неизпълнение на елемент – 20 н. с. 

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ 

Резултатите се изготвят като се сумират измерените времена, заедно с всички наложени 

наказания, изразени във време. 

Класирането е както следва: 

 Категория жени с автомобил до 1600 куб. 

 Категория жени с автомобил над 1600 куб. 

 Категория мъже с автомобил до 1600 куб. 

 Категория мъже с автомобил над 1600 куб. 

Заявки се попълват по посочения образец в срок до 12:00 часа на 19 май 2022 г. и се 

изпращат на имейл: sabitia@elena.bg. За допълнителна информация телефон: 0879 

101 420. 

По преценка на организаторите записвания за участие могат да се правят и в деня на 

събитието.  

Участниците носят пълна отговорност за действията си и последствията от 

тях по време на събитието. 
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