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ПРОТОКОЛ № 04/14.03.2022 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА  

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАРТИНГ – НКС 

 

Днес, 14.03.2022 г. в гр. София, в офиса на БФК-НКС на адрес ул. Витиня №2Ж, се проведе 

заседание на УС н БФК-НКС, на което присъстваха членовете на УС, както следва: 

Участници: 

1. Росен Даскалов – лично 

2. Валентин Пенчев – лично 

3. Кирил Бижев – лично 

За председател на днешното заседание на УС бе определен г-н Росен Даскалов, а за протоколчик на 

заседанието – г-н Валентин Пенчев. 

Заседанието протече при предварително обявения дневен ред, а именно: 

1. Обсъждане на доставка на гуми за различните класове за Сезон 2022. 

 

2. Обсъждане на промяна на таксата за участие, при не подаване съгласно крайния срок. 

 

3. Обсъждане на техническите характеристики за машините за класове MINI и MINI BG 

 

По точките от дневния ред бяха взети следните решения: 

1. Обсъждане на доставка на гуми за различните класове за Сезон 2022 

За единствен доставчик, по време на Националния шампионат по картинг сезон 2022, на гуми за 

класове MINI/MINI BG, Rotax Junior/Senior, OK/OKJ, KZ2 - се определя Българска Федерация по Картинг 

– НКС. 

Използваните гуми, за съответните класове са, както следва: 

КЛАС – MINI-BG    - VEGA M1 

КЛАС – ROTAX MICROMAX   - MOJO C2 

КЛАС – MINI     - VEGA M1 

КЛАС – ROTAX JUNIOR   - MOJO D5 

КЛАС – OKJ     -  VEGA XH3 предни/XM3 задни 

КЛАС – ROTAX SENIOR    - MOJO D5 

КЛАС – OK     - Le Cont SVC Prime 

КЛАС – NO-GEAR OPEN   - Свободен избор тип HARD 

КЛАС – KZ-OPEN    - Свободен избор тип HARD 

КЛАС – KZ-2     - Le Cont SVB Option 
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Решението е взето с 3 гласа „ЗА“, 0 против и 0 въздържали се 

   

2. Обсъждане на промяна на таксата за участие, при не подаване съгласно крайния 

срок. 

При не подаване на заявка за участие съгласно крайният срок обявен във Допълнителния 

регламент за съответния кръг от Националния шампионат по картинг сезон 2022, състезателят 

дължи 50% увеличение в цената за такса участие. 

 

Решението е взето с 3 гласа „ЗА“, 0 против и 0 въздържали се 

 

3. Обсъждане на техническите характеристики за машините за класове MINI и MINI 

BG 

 

Веригите за клас MINI BG да бъдат с размер 219, и съответно предавка: 11/77 зъба 

 

 

УС на БФК-НКС ще публикува решението си на уеб-сайта си.   

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито 

 

 

 

 

1) Росен Даскалов    …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

2) Валентин Пенчев    …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3) Кирил Бижев     …………………………………………………………… 


