Виза: №

/……

03 .2021г

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ „ШУМЕН АУТОСПОРТ”
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ШУМЕН И СБА КЛОН ШУМЕН

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК
„Планинско изкачване Шумен 2021”

ШУМЕН 10 - 11 АПРИЛ 2021

Чл.1. ПРОГРАМА
Понеделник 29.03.2021 г. - Откриване на записванията
Понеделник 05.04.2021 г. - Закриване на записванията
Четвъртък 07.04.2021 г. - Публикуване на списъка на заявените участници
Събота 10.04.2021г.
Административен преглед от 07:00ч. до 11:30ч.
Технически преглед
от 07:30ч. до 11:30ч. в района на сервизния парк – ул.,,Раковски’’
автобусния обръщач на парк ‘’Кьошковете”(Мечката) по график обявен допълнително в
Бюлетин на Организатора.
Първо заседание на Спортните комисари - 12:00 ч.
Публикуване на стартовия списък за тренировките – 12:20 ч.
Спиране на движението по трасето на състезанието от 12:00 ч. до 18:00ч.
Откриване на състезанието и брифинг със състезателите –пред паметника на Валерий
Великов до входа на парк ’’ Кьошкове ’’- 12:30 ч.
Начало на тренировките в три манша – 13:30 ч
Публикуване на стартовия списък за състезанието – 19:00 ч.
.....
.Неделя 11.04.2021г.
Спиране на движението по трасето на състезанието от 9:00 ч. до 16:00ч.
10:00ч. Старт на състезанието в три манша
След финала на трети манш –закрит парк за автомобилите публикуване на резултатите и
награждаване на победителите в района на старта- пред сградата на ,,Шуменско пиво’’ и
пресконференция с победителите в Административно- информационен център на ДПП
"Шуменско плато"-лесопарк Кьошкове ,където е и Щаба на състезанието.
Зона за технически контрол е обособена на 40метра преди старта и след финала преди знака
STOP.
Забранено е паркирането на зрители в сервизния парк, по ул.,,Раковска’’ и на паркинга на
естествения шикан на хижата(стъклото), организатора е предвидил паркинги за зрителите:
1. Северното платно на бул. ,,Симеон Велики’’ след ,,Томбул джамия’’. 43.269330,26.910140
2. Местността ,,Хижата’’ срещу хотела на ДАП.
43.262249,26.887193
3. По пътя от ,,Гроба на курсистите’’ към финала на състезанието.
43.251511,26.888205
В събота и неделя за улеснение на зрители и журналисти Организаторът е осигурил автобус
по трасето от старта до финала преди първия манш и между първия и втория манш.
Чл.2. ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл.2.1. Автомобилен спортен клуб „Шумен аутоспорт” и АФБ със съдействието на Община
Шумен организират автомобилно състезание „ Планинско изкачване Шумен 2021” , I -ви кръг
от Националния шампионат по Планинско изкачване
Заявки се приемат до адреса на организатора:
Гр.Шумен,ул.професор Иван Иванов №1а
Е-mail -

или

staristolici@abv.bg

Такса за участие - 200 лв..за автомобили Лада – 50 лв.

Таксата се превежда по банков път на сметката на организатора:
Първа Инвестиционна Банка АД.
BG51FINV91501217413422
BIC FINVBGSF
АСК ШУМЕН АУТОСПОРТ
Чл.2.2 Организационен комитет в състав:
Председател:г-н Любомир Христов - кмет на Община Шумен
зам. Председатели:г-н Боян Тодоров - зам. кмет по ” СЕ” в Община Шумен
ст. комисар Ялчън Расим - Директор на ОД на МВР Шумен.
членове:
г-н Найден Косев - зам. кмет по” ОК” в Община Шумен.
г-н Валери Балабанов председател на АСК ”Шумен-Аутоспорт“ .
г-н Сави Панайотов -зам. директор и отговорник по сигурността.
г-н Свежен Дончев -директор на състезанието
г-н Красимир Колев - РСПАБ Шумен.
г- Иван Серафимов - отговорник на пресцентър.
г-н Васил Василев - директор на пр. парк „Шуменско плато“.
г-н Емил Петров-директор Пивоварен завод „Шуменско пиво“.
г-н Анатоли Николов - нач. отдел ”ИЕ”.
г-н Владимир Събев - ст. експерт ”ТЛЗС.
г-н Даниел Даулов - ст. експерт „МДСТ”.

Чл.2.3. Официални лица на състезанието –
Председател на Спортните комисари – Стоян Радев – лицeнз AFB-STW-020-003
Спортни комисари – Венцислав Орманов – лицeнз AFB-STW-020-001
.
- Пламен Стайков – лицeнз AFB-STW-020-010
Наблюдател на АФБ – Стефан Чолаков – лицeнз AFB-STW-020-009
Директор – Свежен Дончев
Спортен директор – Васко Христов– лицeнз AFB-STW-020-063
Председател на техническа комисия - АФБ

Секретар на състезанието – Стефка Христова– лицeнз AFB-STW-020-073
Отговорник по сигурността – Савко Панайотов– лицeнз AFB-СОС-020-005
Отговорник за връзка със състезателите –

Жулиян Кулев

Главен лекар - ТВА
Отговорник времеизмерване и обработка на резултатите - АФБ
Отговорник радиовръзки – Таньо Танев
Отговорник на съдиите по факти – Тихомир Павлов
Отговорник за връзка с медиите – Иван Серафимов
Чл.2.4. Официални информационни табла
Официално информационно табло в щаба на състезанието
Информационно табло на административния и технически преглед
Информационно табло на старта на състезанието
Информационно табло на финала;
Чл.2.5 Кетъринг е забранен в района на състезанието с изключение на местата определени с
писмен договор с Организатора. Собствен кетъринг в района на сервизния парк на отбори и
обслужване на екипажи е позволено. В случай на нарушения, глобата е 1000лв.и премахване
на нарушителя .
Чл.3. ВАЛИДНОСТ
Автомобилно състезание по Планинско изкачване, валидно за
Националния планински шампионат и се провежда в съответствие с МСК, Годишна наредба на
АФБ, Специалния правилник за провеждане на състезания по Планинско изкачване за 2021 г.
настоящия Допълнителен правилник и Плана за безопасност на състезанието.
Чл.4. АВТОМОБИЛИ До участие ще бъдат допуснати автомобили съгласно Чл.4 от
Специалния правилник за организиране и провеждане на автомобилни състезания по дисциплината Планинско изкачване за 2021 г.
Чл.5. ТРАСЕ
Описание на трасето
Старт пред входа на парк ‘’Кьошковете” през местността ‘’Хижата’’ и финал 400метра след
вила ,,Пазачница’’ в посока паметник ,,1300г България“
- дължина на трасето 3350м.
- изкачвания

три манша

- обща дължина на състезанието 10050м
- височина на старта 278м.
- височина на финала 471м.

- разлика във височините(денивелация) 40.97%
- широчина на трасето 6м.
- настилка на трасето асфалт
- начин на стартиране - със светофарна уредба
- начин на време измерване - с фотоклетки
ШИКАНИ
За безопасност и намаляване на скоростта на 440 метра от старта преди първия ляв завой ще
има шикан и на 400м след естественния шикан
Чл.6. АСК И ВОДАЧИ
До участие в състезанието се допускат АСК и водачи съгласно Чл,6 от СП.
Чл.7. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Всеки водач, който желае да участва в състезанието, следва да представи на адреса на
организатора в срока, посочен в Допълнителния правилник съответна заявка по образец,
утвърден от АФБ съгласно изискванията на Чл.7 от СП.
Чл.8 ЗАСТРАХОВКИ
Задължителната застраховка на състезанието-Гражданска Отговорност(за трети лица) се
сключва и заплаща от организатора. На всеки състезател ще се предостави копие от полицата.
Минималният праг на застрахователното събитие е 300 000 лв. Организаторът не носи
отговорност за щети, причинени от участниците и на участниците.
Чл.9. РЕКЛАМА
Чл.9.1. Задължителна реклама (на вратите 38/17 до състезателния номер)
Чл.9.2. Допълнителна реклама (40/10) ( под номера на вратите или на предния или заден
калник ).
Чл.9.3. При отказ на реклама по Чл.9.1. или Чл.9.2. се заплаща такса за участие в двоен
размер

Чл.10. АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕГЛЕД
Водачите са длъжни лично да представят на
административния преглед със следните документи:
- Оригинална заявка - подписва се собственоръчно на административния преглед;
- Документ за платена такса за участие;
- Валиден лиценз на водача за съответната година;
- Валидно свидетелство за управление на МПС, минимум категория B(не се изисква за
участници под 18 години), придружено с контролен талон.
Чл.11. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛА

Техническият преглед на автомобилите се провежда съгласно Програмата на състезанието и
изискванията на Чл.10 от СП.

Чл.12. БРИФИНГ С УЧАСТНИЦИТЕ
Брифинга с участниците се провежда съгласно Програмата на състезанието и изискванията на
Чл.11 от СП.

Чл.13 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ
Съгласно Чл.12 от СП
Чл.14. ТЪЛКУВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА
Чл.14.1. Всички спорни въпроси, които не са уточнени в настоящия правилник могат да бъдат
тълкувани само от Спортните комисари.
Чл.14.2. Всички евентуални изменения или допълнения се обявяват в бюлетини(на жълт лист
хартия), номерирани и с посочена дата и час на издаване, като тези бюлетини са неразделна
част от Допълнителния правилник. Тези допълнения се оповестяват на официалните
информационни табла;
Чл.15. СТАРТ, ФИНАЛ И ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ
Съгласно изискванията Съгласно изискванията на Чл. 14 от СП.
Чл.16. ТРЕНИРОВКИ
Съгласно изискванията Съгласно изискванията на Чл. 15 от СП
Чл.17 СЪСТЕЗАНИЕ
Съгласно изискванията на Чл.16 от СП
Чл.18. ЧУЖДА ПОМОЩ
Чл.18.1. Всяка чужда помощ по време на тренировката и състезанието води до изключване;
Чл.18.2. Спрели/отпаднали/ автомобили се изтеглят само под ръководството на Спортния
директор;
Чл.19. След финала на състезанието Техническите комисари извършват заключителен
технически преглед;
Чл.20. ЗАКРИТ ПАРК
Съгласно изискванията на Чл.18 от СП

Чл.21. СИГНАЛИ, ФЛАГОВЕ И ТАБЕЛИ
Съгласно изискванията на Чл.20 от СП
Чл.22. НАКАЗАНИЯ
Съгласно изискванията на Чл.21 от СП
Чл.21 КЛАСИРАНЕ
Съгласно изискванията на Чл.22 от СП
Чл.21.1. Генерално класиране
Класиране по класове
Отборно Класиране
Чл.21.2. Награди
Генерално класиране – купи: I – во, II – ро, III – то място
Класиране по класове – купи: I – во, II – ро, III – то място
Отборно Класиране – купи: I – во ,II – ро, III – то място
Специални награди/купи/
Чл.22. Заключителни разпоредби
Чл.22.1. Организаторът си запазва правото при възникване на непредвидени обстоятелства да
отложи състезанието.
Чл.22.2. Всички състезатели, водачи и механици, които вземат участие в състезанието
задължително трябва да познават разпоредбите на МСК, Наредбата на АФБ за организиране и
провеждане на автомобилни състезания за 2021 г., Специалния и Допълнителния правилници,
и се задължават стриктно да ги спазват;
Чл.23. ПРОТЕСТИ
Протести се подават до Директора на състезанието и се разглеждат от Спортните комисари
съгласно МСК и Наредбата на АФБ за организиране и провеждане на автомобилни състезания
за 2021 година.
Чл.24. ОБЖАЛВАНЕ
Съгласно МСК и Наредбата на АФБ за организиране и провеждане на автомобилни състезания
за 2021 година;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Отговорник за връзка със състезателите

Основните задължения на Отговорника за връзка със състезателите е да предоставя на
пилотите / отборите информация и пояснения по правилника на състезанието и протичането
му.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗНАЦИ НА СТАРТА

ЗНАЦИ НА ФИНАЛА

Адрес на организатора
АСК „Шумен Аутоспорт“ - грШумен, ул.
гр. Шумен,
ул. „Проф. Иван
Иван Иванов“
1А 1А
„професор
Иванов

Заявка за участие в Планинско Шумен 2021
От: .....................................................................................................................................

От:
/Участник
АСК/ АСК/
/Участник
кииуертутр...............гггоу........................................................................................
...................

/Пилот: име, презиме, фамилия/

/Телефон за връзка/

//

/ненужното
сеизтрива/
изтрива/
( ИМА / се
НЯМА
- попълва се коректното )
/ненужното
Молим всички, заявили участие, да приложат актуална снимка на пилота и автомобила!

Молим всички, заявили участие, да приложат актуална снимка на пилота и автомобила!
Дата: ..................................
Дата: ...............................
Състезател: ......................................
/подпис и печат/

Пилот: .....................................
/подпис/

