
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 003 /28.10.2020 г. 

към 

HАPEДБА 3А OРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖАНЕ HА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО 

КАРТИНГ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3А 2020 година 

 

Във връзка с възникнали спорни ситуации в тълкуването на Наредба 2020 по време на 

кръговете до този, УС на БФК-НКС изменя Наредба 2020 катo следва: 

• Чл.48. Неправилен старт (фалстарт) 
 
Отпада текста: „при летящ старт, пилотите от първата редица, за неспазване на 

темпото, след едно предупреждение получават наказание 10 сек.“ 

Добавя се текста: „Наказанията за фалстарт се показват на състезателите на табло 

с надпис „ФАЛСТАРТ“, което трябва да съдържа номера на състезателя направил 

фалстарт и размера на наказанието, като същото табло да бъде показвано в 

продължение на една обиколка.“ 

 

• Чл.49. Наказания по време на състезателни маншове (включително Heat 1 
и 2) 

Добавя се:  

чл.49.9 Удар след кариран флаг 

Според чл.47 ал. 9 от настоящата Наредба след показване на карирания флаг, 

пилотът трябва с безопасна скорост да се яви в закрития парк. Ако по време на 

обиколката след показване на карирания флаг е констатирано или докладвано 

умишлено изчакване/забързване и умишлен контакт или удар между вече 

финиширали състезатели, независимо от последствията, виновният за това 

състезател (важат дефинициите по чл.49.1, чл.49.2, чл.49.3 и чл.49.4) се наказва с 

дисквалификация от съответния манш. 



 

 

• Чл.66 
Добавя се:  
 

Чл.66.3 Неприлични жестове 

При констатиран или докладван неприличен жест от страна на състезател към 

длъжностно лице или друг състезател на трасето:  

- по време на която и да е свободна тренировка виновният състезател се наказва с  

предупреждение и глоба 200лв, дължима преди старта на следващия манш, в който 

състезателят участва. Ако глобата не бъде внесена до старта на следващия манш, 

състезателят се дисквалифицира от всички по-нататъшни маншове за състезателния 

уикенд. 

- По време на квалификация, Heat или състезателен манш, виновният състезател се 

наказва с дисквалификация от съответния манш и глоба 200лв, дължима преди 

старта на следващия манш, в който състезателят участва. Ако глобата не бъде 

внесена до старта на следващия манш, състезателят се дисквалифицира от всички 

по-нататъшни маншове за състезателния уикенд. 

- При повторно нарушение в рамките на състезателния уикенд, независимо от това 

в кой манш е настъпило – състезателят се наказва с глоба от 200лв и 

дисквалификация от всички по-нататъшни маншове на състезанието. 

 

Настоящото приложение е утвърдено от УС на БФК-НКС на заседание на 28.10.2020г. и 

влиза в сила незабавно. 
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