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ИЗИСКВАНИЯ
Автомобили - в DRAG (DR) по време на “WAGON Fest 2022” (WF22) имат право да участват

само комби автомобили, без значение от марка, модел, агрегати или година на производство.
Автомобилите трябва да са в техническо състояние отговарящо на изискванията на организатора.
Пилот – пълнолетно лице, което ще шофира автомобил участващ в (DR), и притежаващо валидно

СУМПС отговарящо за категорията на автомобила, с който участва. Допустимо е да има няколко
пилоти с един и същи автомобил, но тогава трябва и двамата да направят отделни заявки и заплатят
такса участие за всеки от тях.
Заявка - всеки, собственик на автомобил отговарящ на изискванията за участие и желаещ да се
включи в (DR), трябва да изпрати своята заявка по електронен път на страницата на AvangarD във

Фейсбук, на електронна поща или да установи контакт с организаторите по телефона.
Заявката трябва да съдържа:
марка, модел и година на производство на автомобила, снимка на автомобила и избран стартов
номер от свободните към момента .
При коректно подадена заявка и заплатена такса, заявителя се допуска до участие.
Декларация – задължителен за попълване бланков документ, в който чрез различни раздели,
всеки участник се съгласява писмено с условията за участие в (DR).

Декларацията се попълва собственоръчно на място при административния преглед в деня на
събитието или се изтегля от страницата www.avangardclassic.com и се донася предварително
попълнена (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)
Участници без попълнени декларации НЕ СЕ ДОПУСКАТ за участие.
Пригодност – по преценка на стюардите, участник видимо употребил алкохол или други

упойващи вещества, НЯМА да бъде допускан за участие като пилот в гонките.
В такъв случай такса участие не се връща на пилота.

П О Д Г ОТ О В К А.
Всеки пилот трябва да отиде при организатора в контролната кула за административен преглед, на
който да потвърди заявката си, попълни Декларация за сигурност и представи документ за
правоуправление на МПС.
Всеки участник получава стикер за участие, който трябва да постави на видно място от лявата
страна на автомобила си.
Непосредствено преди участието се извършва и технически преглед от стюард на AvangarD
включващ проверка за наличие и функционалност на предпазните колани и наличие на
пожарогасител.
Всички участници, след обявява по озвучителната система за начало на (DR ) захождат към входа на
трасето. Там стюардите проверяват за стикер за участие и при наличие на такъв, участника се
допуска в трасето.
Всеки индивидуално се придвижва с бавна скорост по трасето към мястото за (DR) и се нарежда
зад другите автомобили, изчаквайки своя ред.

СЕСИИ
По време на “WAGON Fest 2022” са предвидени 2 (две) сесии от по 1 час за провеждане на
надпревари по DRAG
Сесия 1 – - всички предварително записани за (DR), като навлезнат в пистата се подреждат по

двойки за старт спрямо уговорки по между си.
Всеки е свободен да предизвика друг участник и да се състезава с него. След всеки старт,
участниците имат право отново да се наредят за следващ старт и така колкото пъти пожелаят в
рамките на определеното време за тази сесия.
Сесия 2 – тегли се жребий между всички записани за Драг без значения от мощността на колите.

Участниците във всяка определена двойка се състезават по между си, като загубилия отпада.
Спрямо броя на записаните участници, по преценка на организаторите, елиминациите ще се
определят или от една гонка или на принципа 2 от 3 ( ще бъде обявено непосредствено преди старта
на тази сесия )
След приключване на първите двойки , на пистата остават само победителите.
Отново се тегли жребий и отново по същата схема до финала, където ще останат само 2 коли.
Финала задължително е 2 победи от 3 гонки.

СЪСТЕЗАТЕЛНА

ЧАСТ

Сесии - в Сесия 1 - участниците сами застават на стартовата линия, а в Сесия 2 – когато бъдат

извикани от организатора
Колан - преди да потегли, всеки участник трябва да бъде с поставена каска и поставен

обезопасителен колан.
Пътник - допустимо е возенето на 1 (един) брой пътник, с поставен обезопасителен колан и

предварително вписан в Декларацията за сигурност
Подреждане – на старта, автомобилите спират в покой един до друг, като най-изпъкналата им

предна част трябва да не преминава стартовата линия.
Стартиране – пилотите наблюдават ръцете на стартиращия стюард, които са високо вдигнати над

главата му.
В момента, в който ги свали и долепи до бедрата си, означава, че автомобилите могат да потеглят.
Фалстарт – ако автомобил потегли преди знак от стюарда, гонката се рестартира. При 2 (два)

фалстарта в една гонка от един участник, същия се счита за загубил.
Надпревара – веднъж потеглили, автомобилите се движат единствено в права посока, без да

навлизат в лентата на опонента си, докато не преминат финалната линия

Финиширане – финала е „летящ“ и се зачита преминаването на най-изпъкналата част на

автомобила през финалната линия.
Участниците започват да намаляват скоростта си непосредствено след като преминат финалната
линия.
Фотофиниш – на финала е позициониран стюард със записващо устройство, който заснема на

видео момента на преминаване на финалната линия. При спорове относно съмнение за това, кой е
спечелил дадена гонка, непосредствено след нея, се преглежда видео записа.

КЛАСИРАНЕ
Определя се от резултатите, постигнати в Сесия 2
Без значение от мощността, горивото или годините на автомобилите, всички се надпреварват в
общо класиране
Награждават призьорите от 1-во до 3-то място.
Победителите се определят от Финал – за 1-во и 2-ро място , както и Малък финал –за 3-то и 4-то
място.
Резултатите ще бъдат качени във Фейсбук страницата на клуб „AvangarD Classic”
Този DRAG е любителски с цел шоу забавление, като постигнатото класиране не дава точки за
националния шампионат по тази дисциплина

* Организаторът си запазва правото да прави промени в регламента не по-късно от една седмица
по-рано, като оповестява промените с Бюлетин, публикуван на страницата на клуба и събитието.

* Този правилник е предмет на авторско право, изготвен, утвърден и реализиран от екипа на
AvangarD Classic Club. Забранено е копирането, разпространението и използването му за цели
извън рамките на “WAGON Fest 2022”

