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HАPEДБА 3А OРГАНИЗИРАНЕ 

HА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО 

КАРТИНГ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 3А 2021 година 

Основните промени са отбелязани в син цвят 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. Състезанията по картинг в Република България през 2021 година се организират и 

провеждат в съответствие с Международния правилник по картинг на CIK-FIA, адаптиран към 

настоящата Наредба, Техническия Регламент, Антидопинговите правила, Спортен календар и 

Програмата на състезанието валидни за 2021, както и в съответствие със Закона за 

физическото възпитание и спорта на Република България. 

 

Чл.2. Администрирането и контролът на състезанията по картинг се осъществяват от 

Българска Федерация по Картинг - НКС. 

 

II. ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ  

 

Чл.3. Държавния спортен календар включва следните видове състезания:  

➢ Професионална лига: 

- Международни 

- Шампионат на БФК-НКС – Национални Картинг Серии 

- Едномаркови шампионати 

- Купа на България 

- Открити (Традиционни и клубни)  
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които задължително са съобразени с чл.1 от настоящата Наредба/Регламент,  Техническия 

Регламент и Специалния правилник за Професионалната лига за сезон 2021. 

 

➢ Аматьорска лига: 

- Международни 

- Национален шампионат 

- Едномаркови шампионати 

- Ендюранс (състезания за издръжливост) 

- Открити (Традиционни и клубни) 

 

които задължително са съобразени с чл.1 от настоящата Наредба/Регламент,  Техническия 

Регламент и Специалния правилник за Аматьорската лига за сезон 2021. 

 

Чл.3.1. Организаторите на всяко състезание включено в официалния календар на 

Федерацията са задължени стриктно да спазват настоящата наредба и техническия регламент 

за сезон 2021 при провеждането на състезанията, освен в случаите при които има отделна 

наредба утвърдена от БФК-НКС в обявения за това срок. 

 

Чл.4. ЛИЦЕНЗИ, ТАКСИ 

Всеки клуб, член на БФК-НКС, и всеки състезател е длъжен да притежава лиценз. Лицензът е 

сертификат за регистрация, издаван на всеки пилот и клуб, които желаят да вземат участие в 

състезания, уредени от настоящата Наредба. Задължително е притежателят на лиценз да 

познава текстовете на настоящата Наредба, Дисциплинарния Правилник, Техническия 

регламент за съответната година, Антидопинговите правила, Международния Правилник 

(който се ползва за въпроси, които не се третират в Наредба/Регламент ) и е длъжен да спазва 

неговите разпоредби. 

 

БФК-НКС има право на проверка относно знанията на Състезателите, Техните настойници и 

Представителите на клубове преди издаването на лиценз, както и по всяко време. Никой не 

може да вземе участие в състезание, да постави или подобри рекорд, ако не притежава лиценз 

на БФК-НКС. Лицензът към БФК-НКС се подновява ежегодно. Заявката за издаване на лиценз 

дава основание за плащане на такса и след постъпване на сумата по сметката на БФК-НКС се 

издава лиценза. Списъкът на издадените при тези условия лицензи се води в Секретариата на 

БФК-НКС. 

 

За сезон 2021 БФК-НКС ще лицензира клубове и състезатели, както следва : 

 

Чл.4.1. Професионална Лига 

 

Чл.4.1.1. БФК-НКС ще лицензира професионални клубове, настоящи членове на БФК-

НКС от 01.01.2021г. до 31.03.2021г. В случай, че има клубове участници в спортни 

събития преди крайната дата, те трябва да са лицензирани от БФК-НКС за 2021 год. 

Клубове трябва да нямат задължения към БФК-НКС и да отговарят на изискванията на Закона 

за физическото възпитание и спорта. Тези клубове попълват заявление по образец за лиценз, 

придружен с посочените необходими документи (публикувани на сайта на БФК-НКС) 

изпратени до БФК-НКС на електронен адрес: office@bfk.bg и внесена такса за клубен лиценз 

в размер на 600лв (годишния членски внос към Федерацията). 
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Чл.4.1.2.  БФК-НКС ще лицензира професионални клубове, нови кандидати за членство 

целогодишно. 

Клубовете трябва да отговарят на изискванията на Закона за физическото възпитание и 

спорта.  

Тези клубове попълват заявление по образец за лиценз, придружен с посочените необходими 

документи (публикувани на сайта на БФК-НКС) изпратени до БФК-НКС на електронен адрес: 

office@bfk.bg, придружени с такса за разглеждане на документи в размер на 200лв.  

 

След предоставяне на тези документи, в установения от чл. 19, ал.2 от Устава на БФК -

НКС срок, Управителния Съвет ще разгледа документите на следващото свое заседание.  

В съответствие с чл. 11, ал. 2 от Устава на БФК-НКС, при приемане всеки нов член следва 

да внесе членския внос за съответната година.  

Членският внос (в размер на 600лв.) се дължи в срок от седем дни след получаване на 

уведомление, че кандидатурата на кандидата за член е одобрена, като плащането му в 

срок е условие за влизане в сила на решението на УС и приемане на кандидата за член.  

 

Чл.4.1.2. За 2021 г. БФК-НКС ще лицензира състезатели от 01.01.2021 г. до 31.03.2021г. 

След тази дата, лицензи ще се издават с 50% увеличение в цената. Право да лицензират 

състезатели имат само клубове, които са членове на БФК-НКС. Издаденият лиценз ще важи 

за републикански, клубни, открити, традиционни състезания и други картинг състезания в 

Република България, ако са спазени всички изисквания на настоящата Наредба и одобрени от 

УС на БФК-НКС.  

 

Международен лиценз се издава след писмена молба до УС на БФК-НКС на e-mail 

адрес: office@bfk.bg, като за всяко отделно състезание той се потвърждава от 

отoризационно писмо по „International Code” на CIK/FIA.  

 

БФК-НКС издава национални лицензи по аналогия на приложение L от Международния 

Спортен Кодекс от следните категории: 

 

Чл.4.1.2.1. Индивидуален Професионален Годишен лиценз 

Годишният Лиценз е валиден до края на календарната година, за която е издаден. 

Таксата за годишен лиценз е в размер на 200лв. и трябва да бъде заплатена по банковата 

сметка на БФК-НКС. 

Заявката за годишен лиценз се изпраща чрез сайта на БФК-НКС – www.bfk.bg или при 

невъзможност да бъде попълнена там, трябва да бъде изпратена до БФК-НКС на електронен 

адрес: office@bfk.bg, придружена с посочените необходими документи (публикувани на 

сайта на БФК-НКС).  

 

Чл.4.1.2.2. Индивидуален Професионален Еднократен лиценз 

Еднократният лиценз е валиден само за съответното състезание, за което е издаден. 

Таксата за еднократен лиценз е в размер на 100лв. и може да бъде заплатена по банковата 

сметка на БФК-НКС или при секретаря на състезанието за което е валиден. 

Заявката за еднократен лиценз, се изпраща чрез сайта на БФК-НКС – www.bfk.bg или при 

невъзможност да бъде попълнена там, трябва да бъде изпратена до БФК-НКС на електронен 

mailto:office@bfk.bg
http://www.bfk.bg/
http://www.bfk.bg/
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адрес: office@bfk.bg, придружена с посочените необходими документи (публикувани на 

сайта на БФК-НКС) най-късно до 3 дни преди започване на състезанието. 

Състезателите с еднократен лиценз получават точки за годишното индивидуално класиране, 

но не носят точки за отборното годишно класиране. 

 

Чл.4.1.2.3. Състезател с издаден индивидуален годишен лиценз, може да смени клубната си 

принадлежност по всяко време на сезона, като за това е необходимо писменото съгласие на 

двата клуба. 

 

Чл.4.2. Аматьорска Лига 

 

Чл.4.2.1. БФК-НКС ще лицензира Аматьорски клубове от 01.01.2021г. до 30.06.2021г. В 

случай, че има клубове участници в спортни събития преди крайната дата, те трябва да са 

лицензирани от БФК-НКС за 2021 год. 

Клубове трябва да нямат задължения към БФК-НКС и да отговарят на изискванията на Закона 

за физическото възпитание и спорта. Тези клубове попълват заявление по образец за лиценз, 

придружен с посочените необходими документи (публикувани на сайта на БФК-НКС) 

изпратени до БФК-НКС на електронен адрес: office@bfk.bg , придружени с такса за 

разглеждане на документи в размер на 50лв. 

 

След предоставяне на тези документи, в установения от чл. 19, ал.2 от Устава на БФК -

НКС срок, Управителния Съвет ще разгледа документите на следващото свое заседание.  

В съответствие с чл. 11, ал. 2 от Устава на БФК-НКС, при приемане всеки нов член следва 

да внесе членския внос за съответната година.  

Членският внос (в размер на 100лв.) се дължи в срок от седем дни след получаване на 

уведомление, че кандидатурата на кандидата за член е одобрена, като плащането му в 

срок е условие за влизане в сила на решението на УС и приемане на кандидата за член. 

 

 

Чл.4.2.2. За 2021 г. БФК-НКС ще лицензира състезатели от 01.01.2021 г. до 30.06.2021г. 

Право да лицензират състезатели имат само клубове, които са членове на БФК-НКС. 

Издаденият лиценз ще важи за състезанията от Аматьорската Лига на България, ако са 

спазени всички изисквания на настоящата Наредба и одобрени от УС на БФК-НКС.  

 

Чл.4.2.3. Индивидуален Аматьорски Годишен лиценз 

Годишният Лиценз е валиден до края на календарната година, за която е издаден. 

Таксата за годишен лиценз е в размер на 10лв. и трябва да бъде заплатена по банковата 

сметка на БФК-НКС. 

Заявката за годишен лиценз се изпраща чрез сайта на БФК-НКС – www.bfk.bg или при 

невъзможност да бъде попълнена там, трябва да бъде изпратена до БФК-НКС на електронен 

адрес: office@bfk.bg, придружена с посочените необходими документи (публикувани на 

сайта на БФК-НКС).  

 

Чл.4.2.4. Състезател с издаден индивидуален годишен лиценз, може да смени клубната си 

принадлежност по всяко време на сезона, като за това е необходимо писменото съгласие на 

двата клуба. 

 

http://www.bfk.bg/
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Чл.4.3. БФК-НКС си запазва правото да откаже издаване на лиценз или разрешение по 

чл.4.1.1, чл.4.1.2, чл.4.2.1 и/или чл.4.2.2  като аргументира отказа си.  

 

Чл.4.4.  Клубове, притежаващи лицензи за Професионалната Лига, могат да лицензират 

състезатели и в Аматьорската лига. Клубове, притежаващи лицензи за Аматьорската лига, могат 

да лицензират състезатели само в Аматьорската Лига. 

 

Чл.4.5.  Състезатели, притежаващи годишен професионален лиценз, могат да се състезават в 

Аматьорската лига, но не получават точки за годишно класиране. 

 

Чл.4.6. Всеки състезател е нужно, при кандидатстване за съответния вид лиценз, да 

предостави и задължителна застраховка „Злополука на спортист“ (според чл.28.ал.1 т.7 от 

ЗФВС) 

 

III . МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА  

 

Чл.5. Освен собствени финансови средства за състезанието, организаторите могат да ги 

набавят по всякакъв начин незабранен от закона, както и от продажбата на входни билети и 

такса участие. Те имат право да набират рекламодатели, като предварително са съгласувани с 

рекламната стратегия и политика на БФК-НКС. 

 

Чл.6. Реклама по пистата - пана и всякакви други рекламни носители поставени, извън 

указаните за това места се поставят срещу заплащане на организатора. Поредността на 

следващите проценти е по приоритет. 

➢ Професионална лига: 

- 50% от указаната рекламната площ се полага на БФК-НКС. 

- 50% от указаната рекламната площ се полага на организатора. 

 

➢ Аматьорска лига:  

- 80% от указаната рекламната площ се полага на организатора. 

- 20% от указаната рекламната площ се полага на БФК-НКС. 

 
Чл.7. Спортните клубове, организатори на състезания (купи, трофеи, клубни шампионати), 

заплащат такса на БФК-НКС, както следва: 

 

➢ Професионална лига:  

- Открито състезание, Купи и Клубни състезания – 500 лв. 

- Международно състезание – 1000 лв. 

 

➢ Аматьорска лига:  

- Състезание от Национален шампионат, Едномаркови шампионати, Ендюранс (състезания 

за издръжливост) – 100 лв. 

- Открито състезание, Купи и клубни състезания – 100 лв. 

- Международно състезание – 500 лв. 
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Чл.8. Всички финансови задължения към БФК-НКС се заплащат по банкова сметка:  

 

Българска Федерация по Картинг  

Банка ОББ, клон Приста, 

IBAN: BG81 UBBS 8002 1071 1814 40 

 

Таксите са за сметка на вносителя 

 
IV. УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ  
 
Чл.9. Спортен клуб, който не е заплатил членски внос за текущата година в установения с 

настоящата наредба краен срок или не е погасил задълженията си към БФК-НКС, включително 

незаплатени глоби от предишни сезони, респективно не е постигнал писмено споразумение с 

Управителния съвет за тяхното разсрочване, което да изпълнява стриктно няма право да 

представя пилоти в картинг състезания, както и да организира такива, включени в спортния 

календар на БФК-НКС. Незаплащането на годишен членски внос в установения с настоящата 

Наредба краен срок води до автоматично прекратяване на членството на съответния клуб. 

Наличието на задължения, за които липсва писмено споразумение за разсрочване с 

федерацията, е основание на УС да откаже да регистрира съответния клуб като член на БФК-

НКС за текущата година. Членството му в БФК-НКС автоматично се прекратява.  

 

Чл.10. Без редовно издаден и представен лиценз, участието в състезание ще бъде ОТКАЗАНО. 

Пилот c лиценз от даден спортен клуб може да участва от името на друг спортен клуб само с 

писмено разрешение от клуба, който го е лицензирал, като точките за отборното класиране 

са за клуба заявил участие в проявата.  

 

Чл.11. Всички спортни клубове и пилоти са длъжни:  

 

Чл.11.1. Да спазват спортните ритуали.  

 

Чл.11.2. Да участват във всички заявени от тях или за тях, чрез БФК-НКС, пресконференции.  

 

Чл.11.3. Да участват в обявените от организаторите на състезания пресконференции. 

Спечелилите първите три места в дадено състезание да участват в церемонията по 

награждаването и заключителната пресконференция.  

 

Чл.11.4. Неспазването на изискванията на Чл.11.1., Чл.11.2. и Чл.11.3. ще доведе до налагане 

на глоба в размер на 200 лева. Същата следва да се внесе в срок от 5 дни считано от датата 

на уведомяването му, в противен случай се прилага Чл.10 от наредбата на БФК-НКС. Налага 

се от спортните комисари по предложение на директора. 

 

Чл.12. Състезател притежаващ професионален лиценз към БФК-НКС , желаещ да вземе 

участие в състезание извън публикувания официален спортен календар, е длъжен да писмено 

поиска официално разрешение от УС на БФК-НКС за това си участие, като предостави всички 

нужни детайли за състезанието, в което ще участва. 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЯТА  

 

Чл.13. Планирането на състезания по картинг се осъществява в съответствие с изискванията 

на настоящата Наредба, спортния календар на БФК-НКС след подаване на предварителна 

заявка в определените срокове, придружена с необходимите документи.  

 

Чл.14. Официалните длъжностни лица за ръководенето на състезанията, включени в 

Републиканския спортен календар, се назначават със заповед от Управителния съвет на БФК-

НКС. Наложилите се промени през годината се оформят след решение на УС на БФК-НКС в 

заповед до домакина организатор. При такива случаи организаторът уведомява участниците. 

Директорът на състезанието и Наблюдателят на БФК-НКС в десетдневен срок след 

състезанието представят задължително до УС на БФК-НКС официалните протоколи и личните 

си доклади. 

 

Списък на длъжностните лица - под това име се посочват длъжностните лица, както следва: 

 

- Директор на състезанието 

- Спортни комисари 

- Директор на старта / Рейс Директор (Официален стартьор) 

- Технически комисари 

- Секретар на състезанието 

- Връзка със състезателите 

- Времеизмерване 

- Наблюдател на БФК-НКС 

- Сигналисти / Маршали 

 

Организатора може да назначи и допълнителни сътрудници, без това да се отразява на 

задълженията на БФК-НКС към него. В Главното съдийско ръководство могат да участват само 

съдии назначени със заповед на БФК-НКС. 

 

Чл.15 . БФК-НКС или организаторът осигурява за своя сметка резервация за нощуване в хотел 

на длъжностните лица, както и дневни, пътни и квартирни пари, съгласно Наредбата за 

Командировки от Държавен вестник. Хонорари и съдийски се изплащат съгласно Решението 

на УС на БФК-НКС за организиране и провеждане на състезанията по картинг спорт в 

Република България, съобразени със ЗЗД. 

 

Чл.16 . Домакинът/Организаторът на дадено състезание, включено в Републиканския спортен 

календар, е подчинен по отношение на самото състезание на назначения със заповед на УС 

на БФК-НКС Директор на състезанието. 

 

Чл.17. Командированите със заповед на УС на БФК-НКС съдии пристигат в града домакин един 

ден преди състезанието. Те провеждат семинар с определените от организатора съдии, 

назначават основния състав на съдийските бригади и разпределението им по постове. В края 

на семинара се изготвя протокол с подписи. Когато командированите съдии не се явят ден 

преди състезанието не им се заплащат командировъчните пари за този ден. 
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Чл.18. Организаторът на състезанията включени в шампионата на БФК-НКС, както и на всички 

други състезания под егидата и включени в официалния календар на БФК-НКС е длъжен: 

 

1. Да спазва настоящата Наредба и Техническия регламент за сезон 2021 

 

2. Да изготви и представи в БФК-НКС допълнителен регламент, уточняващ детайлите на 

състезанието, най-късно 15 дни преди самата проява. Същият не може да противоречи на 

настоящата наредба. 

 

3. Да представи на УС на БФК-НКС подробен финансов план на състезанието. 

 

4. 20 дни преди състезанието да уведоми всички клубове. 

 

5. Да осигури нормални условия на всички отбори и участници. 

 

6. Да осигури настаняването на длъжностните лица, назначени от УС на БФК-НКС и на екипа 

за електронна обработка на резултатите. 

 

7. Да осигури и предостави на съдийското ръководство годни технически средства: ел. 

захранване (необходимото захранване на определените за екипите места), всички 

необходими съоръжения, везна, дублираща измерителна техника, размножителна техника, 

формуляри за секретариата, отличителни знаци за всички участници в състезанието, 

сигнални флагове по вид и разцветка според наредбата и други необходими средства за 

нормалната работа на официалните длъжностни лица провеждащи състезанието. 

Организаторът се задължава да осигури табели за наказания и броя на обиколките за 

двата дни на състезанието. Табелите трябва да бъдат на черен фон с бели цифри и 

размери 40 x 40 cм. Задължителни атрибути към състезанието са също табели за 

процедурата по стартиране с надписи “5 мин”, “1мин”, „30 секунди” и „Запали двигателя”. 

 

8. Да осигури необходимо заградено, обозначено и обезопасено място за технически бокс, 

парк-ферме (закрит парк), зареждане с гориво, монтаж на гуми, с защита от 

метеорологични фактори, с компресор и минимум 3 накрайника, достатъчно големи за 

всички класове. 

 

9. Да осигури правоспособни съдии по картинг, в това число необходимия брой сигналисти с 

флагове - минимум 6, както и обслужващ персонал. Всеки пост трябва да е оборудван с: 1 

жълт, бял, зелен, син и червен флаг и един преносим пожарогасител и средства за 

почистване на пистата. Когато съдиите по трасето не работят с флаговете се 

предупреждават от Директора на състезанието (отстраняват се от съдийство в самото 

състезание) 

 

10. Със заповед на УС на БФК-НКС се назначава член от съдийското ръководство, спортен 

комисар, който отговаря за контакта със състезателите и заема длъжност “Връзки със 

състезателите”. Това е единственият оторизиран представител, към когото мениджъри, 

механици, родители и състезатели могат да се обръщат по всички въпроси, свързани със 

състезанието. 

 



НАРЕДБА 2021 

9 

 

11. Да осигури подходящо място на екипа за електронна обработка на резултатите и табло с 

часовник и монитор, монтирани в бокса за обявяване на предварителните и официалните 

резултати, както и на друга информация. При допуснати грешки от страна на електронната 

обработка - работещите се глобяват от съдийския хонорар за съответния ден на 

съдийстване. 

 

12. Да осигури минимум 3 свободни тренировки съгласно часовия график, които да са преди 

Квалификацията. 

 

13. Да обезпечи сигурността на състезанието, като осигури един автомобил на бърза помощ с 

необходимото оборудване и лекар /за международни състезания два броя/, 

противопожарна кола или минимум 10 пожарогасители и противопожарни одеяла по 

състезателното разстояние, които да бъдат на разположение по време на официалната 

свободна тренировка, на състезанието за време и място, както и за самото състезание. 

 

14. Да осигури обезопасяването на трасетата и зрителите по указание на главното съдийско 

ръководство, като определи зони за оказване на техническа помощ. 

 

15. Председателят на Организационния комитет или Директора на състезанието да предаде 

пистата в идеално чист вид на Главно Съдийско Ръководство с протокол, удостоверен с 

подписи. 

 

16. Да осигури украсата на пистата и разгласяването на състезанието по регионалните и 

кабелни телевизии и радиостанции, както и да отпечата рекламни материали и плакати. 

 

17. На база заявките за участие да изготви поименен списък по образец на БФК-НКС и да го 

изложи на информационното табло преди състезанието за време и място. 

 

18. Да осигури изпълнението на церемониите при откриването, награждаването и 

закриването на състезанието. 

 

19. След като дадена контестация се разгледа, взетото по нея решение се огласява от 

Директора на състезанието. В случай на несъгласие и възникнали противоречия на 

страните по контестацията УС на БФК-НКС се задължава в триседмичен срок на свое 

събиране да разгледа действията на длъжностните лица. 

 

20. Непосредствено след всяко състезание задължително да размножи официалните 

протоколи от класирането и другата документация и да ги предаде на всички ръководители 

на отбори, представители на печата и официалните лица не по-късно от 30 мин след 

обявяването на официалните резултати. 

 

Чл.19. Абсолютно се забранява пушенето в целият периметър на състезанията – през целия 

уикенд, в бокса на питлейна, стартовата решетка и пистата както и всички прилежащи 

територии и зони. Нарушителите се глобяват на място от 30 до 50 лв. 

 

Чл.20. Участие на клубове и състезатели в международни състезания, издаването на 

международен лиценз и оторизацията за всяко състезание (по международния Спортен 
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Код/2021) за настоящата година се издават от УС на БФК-НКС след писмена заявка не по-късно 

от 15 дни преди самото състезание. След всяко международно участие ръководителят на 

отбора или състезателя представя в БФК-НКС официален отчет за резултатите и официално 

класиране от участието в даденото състезание. Всяко самоволно участие е наказуемо и може 

да доведе до отнемане на лиценза и спиране на състезателните права. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  

 

Чл.21. Състезанията по картинг се провеждат на хомологирани от БФК-НКС писти, за които 

има попълнен и подписан хомологационен протокол по утвърдения от УС на БФК-НКС образец. 

 

Чл.22.  Пистите за републикански и международни състезания, включени в календара за 2021 

г., следва да се оборудват с всички необходими съоръжения, съобразени с изискванията на 

БФК-НКС. В противен случай организирането и провеждането им може да бъдат отказани. 

 

Чл.23. Таксата за всяко състезание се определя от организатора и се публикува в 

допълнителния регламент.  

 

Чл.24. Заявките за състезание се изпращат в писмен вид до 4 (четири) календарни дни преди 

всяко състезание на е-mail адрес: office@bfk.bg 

 

Таксата се превежда в по банкова сметка на: 

 
 

Българска Федерация по Картинг  

Банка ОББ, клон Приста, 

IBAN: BG81 UBBS 8002 1071 1814 40 

 

Всички такси по банковите преводи са за сметка на наредителя. 

 

Чл.25. Застраховката за причинени щети на трети лица трябва да е за минимум 15 000 лв. и 

се изготвя от организатора. 

  

 

VII. КЛАСИРАНЕ  
 
Професионална лига 

 

Чл.26. Класирането за Професионалния републиканския шампионат по картинг е 

индивидуално и отборно/клубно. 

 

Аматьорска лига 
 

Чл.27. Класирането за Аматьорския републиканския шампионат по картинг е индивидуално и 

отборно/клубно. 
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 VIII. КОНТЕСТАЦИИ И НАКАЗАНИЯ  

 

Чл.28. Контестации се подават до Директора на състезанието само от ръководителите на 

отборите в писмена форма не по-късно от 20 мин след финиширане на последния пилот в 

серията, а за генерално класиране – до 30 мин след обявяване на предварителните резултати. 

Тя се подава в съответната форма и необходимите атрибути цитирани в Регламента на CIK/FIA.  

Контестации за измерени съдийски времена не се приемат. Директорът докладва незабавно 

контестацията на спортните комисари. Контестацията се разглежда на заседание на спортните 

комисари и те удостоверяват решенията с подписите си. Решението на спортните комисари по 

дадена контестация се съобщава на засегнатите страни от отговорника за връзка със 

състезателите, като им се показва писменото такова. Директорът е длъжен да внесе сумите 

от всички депозирани такси за протести по банковата сметка на БФК-НКС в срок от 5 работни 

дни, считано от датата на подаване на протеста. 

 

Чл.29. Сумата, придружаваща контестациите – 200 лева, се приема от Директора на 

състезанието или упълномощеното от него лице със съответен финансов документ. Сумата се 

възстановява, ако контестацията бъде уважена. 

 

Чл.29.1. При протест, отнасящ се по технически въпрос, се разрешава присъствието на 

механик от отбора, срещу който е подадена контестацията. При невъзможност - организатора 

осигурява механик. Представител на отбора, подал контестация, може да присъства на 

процедурата по измерванията, без да получава информация за конкретните стойности. 

Решението относно контестацията се взимат на заседание на спортните комисари, след 

получаване на съответното становище от техническата комисия. 

 

Чл.29.2. При констатиране на нарушения от технически характер и по решение на спортните 

комисари, на пилота се анулира постигнатия резултат в състезанието. При повторно 

нарушение постигнатият резултат отново се анулира, като пилотът се наказва с глоба в 

размер на 500лв.  

 

Чл.29.3. Пилот, отказал да се яви на контролен или заключителен технически преглед се 

декласира от състезанието. 

 

Чл.30. Не се допуска устно искане на обяснения от официалните длъжностни лица, както и 

устно подаване на контестации. Спорове, обсъждания и опити за тълкувания на работата на 

съдийския апарат и на други представители на ръководството на състезанието, се смятат за 

дисциплинарно нарушение и се наказват включително и с отстраняване от състезанието. 

 

Чл.30.1. Запитване до главното съдийско ръководство (само писмено) по време на 

състезание, както и повдигане на даден въпрос пред УС на БФК-НКС се извършва след внесена 

сума от 100 лв. без същата да бъде възстановявана. 

 

Чл.30.2. Запитване до главното съдийско ръководство (само писмено) по време на 

състезание се разглежда на първото заседание на главното съдийско ръководство. 

 

Чл.30.3. Запитване (само писмено) до БФК-НКС се разглежда на първото заседание на УС. 
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Чл.31. Обжалване срещу решение на спортните комисари се извършва по следния ред:  
 
Чл.31.1. В срок до един час след обявяване на решението на спортните комисари се подава 

писмено уведомление до спортните комисари за намерението да се обжалва това решение 

пред спортния трибунал.  

 

Чл.31.2. От момента на уведомлението в срок до 96 часа от уведомяването на спортните 

комисари за намерението си за обжалване, протестиращият е длъжен да депозира жалба до 

управата на БФК-НКС и да внесе такса от 1000 лв. При неизпълнение на тази точка се прилага 

Чл.10 от наредбата на БФК-НКС. 

 
 

 IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

Чл.32. На основание на Международния правилник, БФК-НКС издава настоящата Наредба и 

Технически регламент за организиране и провеждане на състезанията по картинг в Република 

България, както и спортния календар на същата година като неразделна част от 

Наредба/Регламент 

 

Чл.33. Пилотите задължително участват в церемониите по откриването, награждаването и 

закриването на състезанието. При всички ритуали пилотите са задължени да се явят с пълна 

екипировка съгласно изискванията. Отсъстващите и нарушителите се санкционират сглоба от 

100 лв. Сумата се внася преди следващото състезание в касата на БФК-НКС срещу документ. 

 

Чл.34. Организаторите на състезанието, спортните комисари, съдиите и официалните 

длъжностни лица не поемат никаква отговорност към пилотите или към трети лица за щетите 

и загубите, причинени пряко или непряко от пилотите или техните картове. Тази отговорност 

се носи от непосредствените им причинители. 

 

Чл.35.  Всички пилоти или трети лица носят сами отговорност по време на тренировки и 

тестове, които не са включени в програмата на състезанието (линейка, лекар и пожарна кола 

се осигуряват само за времето на състезанието!). 

 

Чл.36. При нещастни случаи, произшествия, аварии, природни бедствия и др. състезанието 

се спира до нормализирането на обстановката или по преценка на съдийското ръководство 

може да се отложи. Експертизи (технически, медицински, химически и др.) се правят на място 

по искане на ръководителите на отбори, в писмен вид до директора на състезанието. Решение 

се взема от съдийското ръководство. БФК-НКС си запазва правото за промени на настоящия 

регламент по време на годината, чрез издаване на бюлетин, който става неразделна част от 

настоящата наредба.  

 

Чл.37. За нарушения, на специалните правилници и настоящата наредба, спортните комисари 

могат да налагат аргументирана глоба в размер до 1000 лв. Всички наложени глоби по време 

на състезание с изключение на други упоменати в допълнителния правилник се превеждат от 

организаторите по сметка на БФК-НКС в срок от пет работни дни.  
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Чл.38. Всички официални лица при установяване на нарушения и/или несъответствия, са 

длъжни незабавно да се самосезират. Горното важи както за официалните лица на 

състезанията, така и за УС на БФК-НКС. 

 

Чл.39. За неизпълнение на разпорежданията на длъжностно лице от състезател или част от 

неговия екип, състезателят незабавно се отстранява от състезанието.  

 

Чл.39.1. За влизане в пререкания с длъжностно лице от страна на състезател, 

родител/настойник, механик или член на отбор, лицензът на виновника се отнема за 

следващите две състезания и се налага глоба от 200 лв. 

 

Чл.39.2. За обидно или непочтително поведение и/или всяка форма на демонстрация на 

неуважение спрямо длъжностно лице от страна на състезател, родител/настойник, механик или 

член на отбор, виновният пилот се отстранява от състезанието, а клубът дължи глоба в размер 

от 200 лв. до 1000 лв.  

 

Чл.39.3  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. 

 

Наказанията по чл.37 и чл.39 се налагат от спортните комисари на състезанието.  

 

Чл.40. При констатирана или докладвана от официално лице заплаха за физическа 

саморазправа или физическа саморазправа в дните на състезанието, спрямо длъжностно лице, 

друг състезател, родител/настойник на състезател или ръководител на отбор от страна на 

състезател, лиценза на виновния се отнема за срок до две години и виновния се наказва с 

глоба до 2000лв. 

 

Чл.41. При констатирана или докладвана от официално лице заплаха за физическа 

саморазправа или физическа саморазправа в дните на състезанието, спрямо длъжностно лице, 

състезател, родител/настойник на състезател или ръководител на отбор от страна на 

родител/настойник на състезател, механик или член на друг отбор, лиценза на 
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състезателя, чийто родител/настойник, механик или член на друг отбор е докладван, се отнема 

за срок до две състезания, виновния родител/настойник на състезател, механик или член на 

отбор се наказва с глоба до 2000лв и забрана да посещава състезанията от календара на БФК-

НКС за срок от една календарна година. 

 

Чл.42. Наказанието “лишаване от състезателни права” за определен срок, включващо всяко 

едно нарушение, се налага от УС на БФК-НКС. Наказанието влиза в сила от момента на 

неговото налагане. Състезателният лиценз се връща във БФК-НКС до 5 (пет) дни след 

обявяване на наказанието, като при неспазване на това условие, състезателя се наказва с 

глоба от 500 лв. 

 

 

Чл.43. За всички нарушения УС на БФК-НКС може да налага дисциплинарни наказания, както 

и парични глоби.  

 
Чл.44. По въпросите незасегнати в настоящата наредба, важи регламента на CIK-FIA за 
настоящата година. 
 

Чл.45. В случай на разлика в текста на настоящата Наредба, публикувана в интернет, в 

печатните материали и/или на страницата на организатора, е валиден текста наличен на 

www.bfk.bg 

 

 

НАСТОЯЩАТA НАРЕДБА E УТВЪРДЕНА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БФК-

НКС НА ЗАСЕДАНИЕ НА 09.02.2021г. ГОДИНА И ВЛИЗА В СИЛА ОТ 

10.02.2021.  

ПРАВОТО НА ТЪЛКУВАНЕ ПРИНАДЛЕЖИ ЕДИНСТВЕНО НА УС НА БФК-НКС 
 

БФК-НКС/2021 


