ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

29. I0. 2022

ЧАС НА СТАРТИРАНЕ:

I0 : 00

ТЕРИТОРИЯ:

писта „Дракон“ - Калояново

НАСТИЛКА:

асфалт

КАПАЦИТЕТ:
ОРГАНИЗАТОР

50

автомобила

kлуб Avangard Classic

ИЗИСКВАНИЯ
Автомобили -” в TIME ATTACK (TA) 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 (TA), и притежаващо валидно

СУМПС отговарящо за категорията на автомобила, с който участва. Допустимо е да има двама
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 (TA), 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.
Стикери – при административния преглед всеки участник получава набор от стикери

задължителни за залепване върху автомобила. В това число са номер за участие, лого на
организатора, лога на партньорите. При заставане на стартовата линия , автомобила трябва да е със
залепени всички предоставени стикери. Местата за поставянето им са на видимата част на
автомобилите, с разположение по преценка на собствениците им, като се забранява поставянето им
единствено на преден панорамен прозорец и предни странични прозорци на автомобила.
Стикерите със състезателните номера трябва да бъдат поставени от двете страни (лява и дясна) на
автомобилите, по възможност препоръчително по средата на предните врати. Допуска се и
поставянето им върху задните странични прозорци.
Декларация – задължителен за попълване бланков документ, в който чрез различни раздели,
всеки участник се съгласява писмено с условията за участие в (TA).

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.

ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ
Основната цел за всеки състезател е да постигне максимално ниско време за обиколка на пистата,
спрямо останалите участници в неговия клас.
Времената се постигат в определени сесии за всеки клас, обявявани предварително от организатора.
Взема се най-доброто постигнато време на участника от всички сесии, в които е участвал.
Времената се отчитат с прецизна измервателна техника, посредством дигитални транспондери,
които се монтират в предната част на всеки автомобил, преди той да излезе на пистата.
Резултатите от всяка сесия се изнасят на информационно табло пред времеизмервателната кула,
непосредствено след сесията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО

КЛАСОВЕ

Съгласно агрегатите на автомобилите, те се разпределят в различни класове както следва:
До 1400 куб.см

атмосферен

До 1600 куб.см

атмосферен

До 2000 куб.см

атмосферен

Над 2000 куб.см

атмосферен

TURBO

с турбо компресор

Данни за агрегата на участващия автомобил, организаторите получават от талоните за регистрация
на МПС.
Успоредно с това организатора на място извършва и преглед. Ако има несъответствие с данните по
талон и реалния агрегат, трябва да се приложи документ, удостоверяващ настоящите параметри на
автомобила, за да бъде той включен в правилния за него клас.
В състезателната част от събитието, сесиите стартират една след друга по описания горе възходящ
ред на мощност.

П О Д Г ОТ О В К А
Всеки участник трябва да си носи каска и боне, за под каската. Ако няма такива , на пистата има
служебни.
В деня на събитието, участниците трябва да са на територията на пистата поне 1 (един) час преди
старта на ралито.
При пристигане на място, пилота 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.
От администратора се получават материалите за участие, след което пилота трябва да постави
времеизмервателния транспондер върху автомобила си и залепи наборът от стикери.
Всеки един участник в (TA) има право на място за сервизен бокс, на оказаните за това места от
организатора. Веднага след административния преглед, участниците трябва да си изберат и заемат
своите места на боксовете и да не ги сменят до края на състезателния ден.
Сервизен бокс е място за до 2 коли (състезателна и обслужваща) , като е допустимо
позиционирането на шатра над мястото.
В сервизния бокс се извършва и технически преглед от стюард на AvangarD включващ проверка за
наличие и функционалност на предпазните колани, изправни стопове, наличие на пожарогасител,
здраво закрепване на клемите на акумулатора и др.
Всички участници задължително трябва да присъстват на брифинг, непосредствено преди старта,
който води от RACE DIRECTOR на (TA) и се обявява по озвучителната система.

СЪСТЕЗАТЕЛНА

ЧАСТ

По озвучителната система, организатора обявява коя сесия и кой клас за на ред да стартират.
Всички участници в този клас се подреждат един зад друг в pitlane и изчакват да бъде отворена
пистата, за да влезнат.
Преди да влезе на трасето, всеки участник трябва да бъде с поставена каска и поставен
обезопасителен колан.
При подаден сигнал от стюарда на входа на трасето, участниците влизат и започват своите обиколки
в рамките на времетраенето на сесията.
По време на сесията, успоредно със случващото се на трасето, се следят и стюардите на пистата,
като се спазват указанията им, чрез различните по цвят знамена.
Всеки участник индивидуално може да излиза временно от трасето, но единствено през захода за
pitlane. Докато тече сесията от неговия клас може да се върне на трасето, след разрешение от
стюарда на входа.
Всеки участник индивидуално може да прекрати участието си в дадена сесия, като излезне през
захода за pitlane и се насочи към своя сервизен бокс.

КЛАСИРАНЕ
След като изтекат всички планувани сесии за TIME ATTACK , длъжностните лица по
времеизмерването започват да изготвят класиране.
Сесиите могат да се прекратят и по-рано от предварително предвиденото при липса на желаещи да
карат.
Всички резултати за деня се изнасят на информационно табло пред времеизмервателната кула.
Първо място във всеки клас заема участника с най-бърза обиколка спрямо опонентите си в
съответния клас.
Във всеки клас се награждават призьорите до 3-то място.
Най-добрите резултати от всеки клас участват в общо генерално класиране за определяне на 3-то,
2-ро и 1-во място в TIME ATTACK WAGON Fest 2022

* 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”

