Допълнителен правилник
за провеждане на I-ви кръг
от Национални Картинг Серии 2020,
3-5 юли 2020 г.

гр. Кюстендил
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1.

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Откриване на записванията:
Сряда, 17 юни 2020 г.;
Закриване на записванията:
Петък 3 юли 2020 г, 19:00 ч.;
Административен преглед:
Петък 3 юли 2020 г. от 17:00 ч. до 20:00 ч. – секретариат на картинг пистата
Tехнически преглед:
Събота 4 юли 2020 г.- технически бокс на картинг пистата, по следния график:
09:00 ч. до 09.15 ч. картове от класове MINIBG или веднага след края на Свободна
тренировка 1 за класа
09.15 ч. до 09.45 ч. картове от класове MINI или веднага след края на Свободна
тренировка 1 за класа
09:30 ч. до 10:00 ч. картове от класове ROTAX MAX JUNIOR и ROTAX MAX SENIOR или
веднага след края на Свободна тренировка 1 за класа
09:45 ч. до 10:15 ч. картове от класове KZ-2, KZ-OPEN, NO-GEAR OPEN или веднага
след края на Свободна тренировка 1 за класа
Първо заседание на спортните комисари:
Събота, 4 юли 2020 г. - 10:00 ч.;
Брифинг с участниците:
Събота, 4 юли 2020 г. - 13:00 ч.
Начало на официалните тренировки:
Събота, 4 юли 2020 г. – 09:00 ч. – конкретната програма ще бъде издадена след
административния преглед.
Официално откриване на състезанието:
Неделя, 5 юли 2020 г. - 10:30 ч.
Старт на състезанието:
Неделя, 5 юли 2020 г. - 11:00 ч.
Публикуване на резултатите и награждаване:
Неделя, 5 юли 2020 г. - 15:00 ч.
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2.

ОРГАНИЗАЦИЯ

БФК-НКС, Спортен клуб по картинг „Хидролифт рейсинг тим“ и Картинг Клуб Кюстендил-I
организират I-ви кръг от Националния шампионат Национални Картинг Серии, което ще се
проведе на картинг писта Пауталия, гр. Кюстендил на 3-5 юли 2020 г.;
Адрес на Организатора:
гр. София, ул. Витиня 2Ж, тел: +359 89 22 11 954 , имейл: office@bfk.bg
a. Организационен комитет:
Председател:
Зам. Председател:
Членове:

Росен Даскалов
Александър Спиров
Валентин Йосифов
Tошо Аначков
b. Официални лица на състезанието:

Председател на спортните комисари:
Спортни комисари:
Наблюдател на БФК-НКС:
Директор:
Директор на Старта:
Председател на техническата комисия:
Секретар на състезанието:
Отговорник за връзка със състезателите:
Главен лекар:
Отговорник времеизмерване и
обработка на резултатите:
Отговорник на съдиите по факти:
Отговорник за връзка с медиите:

Александър Спиров
TBA
TBA
TBA
Росен Даскалов
TBA
TBA
Виктор Стоянов
Ивона Расийска
TBA
Андрей Лозанов
TBA
TBA

Официални информационни табла:
1. Информационно табло на административния преглед;
2. Информационно табло в бързия бокс;

3. Валидност:
Състезанието е валидно за шампионат Национални Картинг Серии на БФК-НКС и се
провежда в съответствие с:
- Годишната наредба на БФК-НКС;
- Допълнителния правилник за състезанието;
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4. Картове:
До участие ще бъдат допуснати картове oт класове - MINI BG, MINI, MINI OPEN, ROTAX
MAX JUNIOR, ROTAX MAX SENIOR, KZ-2, KZ-Open, No-Gear Open. Картовете трябва да отговарят
на изискванията на Техническия регламент на БФК-НКС за 2020 година. Гoривoтo трябвa дa
съответства с изискванията нa Техническия регламент на БФК-НКС за 2020 година, като избрания
вид бензин (безоловен), и бензиностанцията ще бъдат публикувани на Официалното Табло на
състезанието;

5. Описание на трасето:
-

Дължина на трасето – 854 м.;
Посока на трасето – по часовниковата стрелка;
Ширина на старт финалната права – 12 м.;
Начин на времеизмерване – с транспондери;

6. Клубове и пилоти:
До участие в I-ви кръг от Национални Картинг Серии 2020 се допускат клубове и пилоти,
редовно лицензирани за 2020 година, запознати с годишната наредба и допълнителния
правилник на състезанието;

7.

Заявки за участие:

Всеки лицензиран водач, който желае да участва в I-ви кръг от Национални Картинг Серии
2020 трябва да изпрати на и-мейл office@bfk.bg до 24:00 ч. на 26.06.2020 г. заявка попълнена
по образец и копие от документ за платена такса. Оригиналната заявка се представя на
административния преглед;
Такса участие – 180 лв., преведена по банков път на:
Българска Федерация по Картинг
IBAN: BG81 UBBS 8002 1071 1814 40

Банка ОББ, клон Приста,

Заявка без такса за участие се считат за неподадени в срок. Подадена заявка след 24:00 ч.
на 26.06.2020 г. се заплаща такса участие в пълен размер – 200лв. Заявки могат да се подават и
на място на административния преглед.

8.

Административен преглед:

Пилотите са длъжни лично да се представят на административната проверка със следните
документи:
- Оригинална заявка – подписана и подпечатана;
- Документ за платена такса за участие;
- Лиценз на пилота за 2020 г.;
- Документ за извършен годишен медицински преглед;
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9. Технически преглед:
-

Пилотите задължително трябва да представят картовете си със състезателни номера,
по график определен от организатора;
Всички картове представят попълнен правилно технически паспорт при извършването
на прегледа;
Не се разрешава участието в тренировките и състезанието на карт, който не отговаря
на Техническия Регламент на БФК-НКС за 2020-та година.
По всяко време на състезанието може да се извършва технически преглед от
технически комисар;
Заключителен технически преглед се извършва след завършване на състезанието;

10. Брифинг:
-

-

Участието на всички пилоти в брифинга с главното съдийско ръководство, който се
провежда преди състезанието, е задължителен и се удостоверява с подпис.
За непълнолетните състезатели е задължително присъствието на родител/настойник
или представител на отбора. На неявилите се налага глоба от 100 лв. и им се провежда
повторен брифинг от Директора на Старта. Глобата се заплаща на Секретариата на
БФК-НКС. Незаплатилите глобата не се допускат до участие в състезанието.;
Неприсъствието им не ги освобождава от задължението да и зпълняват всички
указания дадени на брифинга;

11. Задължения на пилотите:
-

На участниците е забранено да управляват картовете под въздействието на алкохол,
наркотици или други упойващи вещества;
Пилотите нямат право да напускат очертанията на трасето. При установяване на
умишлени действия по пресичане със съкращаване на трасето, по доклад на съдия по
факти (сигналист) или с камери, (предоставянето на онборда е задължително),
Директора на старта налага наказания, в съответствие с Наредбата на БФК-НКС за
2020-та година.

12. Тълкуване на правилника:
-

Всички спорни въпроси, които не са уточнени в настоящия правилник могат да бъдат
тълкувани само от Спортните комисари;
Всички евентуални изменения или допълнения се обявяват в бюлетини,
номерирани, с посочена дата и час на издаване, като тези бюлетини са
неразделна част на допълнителния правилник. Тези допълнения се оповестяват на
официалните информационни табла;
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13. Трасе, времеизмерване:
-

По трасето са разпределени сигналисти, оборудвани с радиостанции, флагове според
наредбата на БФК-НКС за 2020-та година;
Времеизмерването се извършва чрез транспондери. Карт без транспондер не се
допуска до участие в официалните тренировки, квалификации, heat-ове и състезание.

14. Тренировки:
-

До тренировка се допускат само картове, които са преминали технически преглед;

15. Квалификации и Heat:
-

Пилотите, които не се подредят 5 минути преди времето си за стартиране и пропуснат
часовия си график, не се допускат до старт в квалификациите и Heat;
До Квалификации и Heat се допускат само картове, които са преминали
технически преглед;

16. Състезание:
-

-

Пилотите, които не се явят 5 мин. преди времето си за стартиране на предварително
подреждане и пропуснат часовия си график, не се допускат до
старт/дисквалифицират се/;
След последния манш картовете влизат в закрит парк;

17. Чужда помощ:
-

Всяка чужда помощ по време на квалификацията, Heat-ове и състезанието води до
дисквалификация (изключение прави клас PROMO);

18. Закрит парк:
-

Това е мястото, където водачът е длъжен да остави карта си, след завършване на
състезанието;
В него могат да влизат само официални лица, натоварени с наблюдение;
Никакви действия като ремонт, настройки и други не са разрешени;

19. Заключителен преглед:
-

След финала техническите комисари извършват заключителен технически преглед,
като по решение на спортните комисари или след протест се извършва
допълнителен преглед на определени картове;
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20. Наказания:
-

Съгласно годишната Наредба за 2020 г.;

21. Протести:
-

Протести се подават до директора и се разглеждат от спортните комисари съгласно
годишната наредба;

22. Обжалване:
-

Съгласно годишната Наредба за 2020 г.;

23. Заключителни разпоредби:
-

При наличието на форсмажорни условия по предложение на Директора на старта
и с решение на спортните комисари, състезанието може да се проведе частично;
Организаторът си запазва правото при възникване на непредвидени обстоятелства да
отложи или отмени състезанието, като се аргументира писмено пред БФК-НКС за това
си решение;
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Приложение 1

СХЕМА НА ТРАСЕТО
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Приложение 2

ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКА СЪС СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Ивона Расийска

Тел: +359 89 792 0010

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