МАРШРУТ
СТАРТ Варна, Катедралата
ТЕ-1

Варна юг - 1

ТЕ-2

Бялата вода - Здравец

ТЕ-3

Варна юг - 2

ТЕ-4

Бялата вода - Аврен

2019

21

-во

2019

МУ-1/2 Разделна
ФИНАЛ Варна, Катедралата
Организатор е “Нептун моторспорт” със
съдействието на “Авто мото ретро клуб” - Варна и
“СБА - Варна”.
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НАЦИОНАЛЕН РЕТРО РАЛИ ШАМПИОНАТ 2019
I-ви кръг		17, 18, 19 май - 14-то Класик рали “Златни пясъци”, коефиц.-5
II-ри кръг		01, 02 юни - 18-то Ретро рали “Розова долина”, коефициент-3
III-ти кръг 29, 30 юни - 22-ро Класик рали “Нептун”, коефициент-3
IV-ти кръг 20, 21 юли - 2-ро Ретро рали “Сердика”, коефициент-3
V-ти кръг 24, 25 август - 15-то Класик рали “Варненски автомобилен
		събор”, коефициент-3
VI-ти кръг 28, 29 септември - 13-то Ретро рали “Родопи”, коефициент-4
VII-ми кръг 30 ноември - 21-во Класик рали “Обиколка на Варна”,
		коефициент-2

21-во Класик рали “Обиколка на Варна”

30 ноември 2019 г.
коефициент - 2

VII-ми кръг от националния ретро рали
шампионат 2019

КЛАСИК РАЛИ “ОБИКОЛКА НА ВАРНА“
Провежда се за първи път през 1999 г. и е второто
ретро рали организирано в България след рали
Нептун. По традиция се провежда винаги в началото
на месец декември, при температура на въздуха
около 10-150С. По това времена годината в регион
Варна няма сняг. Обичайно СТАРТ-ФИНАЛЪТ е
пред красивата катедрала в центъра на града, а

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Срок за подаване на заявки от 01.ХI до 20.ХI.2019 г.
За записан екипаж се счита този, който е изпратил
до организатора заявка за участие и платена такса.
Участниците получават срещу тази такса съответно:
право за участие в ралито, регламент, пътна книга, 2
състезателни номера, 2 състезателни плаки, 2 броя
грамоти за участие, 2 броя баджове.

08:30 ч.

09:00 ч.

30.11.2019 г.
Пристигане и подреждане  на автомобилите
на паргинга пред Катедралата “Свето
успение Богородично”
GPS: 43.2053013,27.9077835,17
Техническа конференция с участниците Голяма зала “Юнашки салон”

маршрутът на ралито преминава покрай брега на
варненското езеро, като ту се скрива в гората, ту
излиза на открито в големи лозарски масиви. След
като заобиколи езерото се насочва по пътищата на
север от града.

I. Класиране - “точна езда”
1. Генерално класиране.
2. По категории икласове според правилата на FIA и FIVА.
• клас D - автомобили произведени до 31.12.1945 г.
• клас Е - автомобили произведени до 31.12.1960 г.
• клас F - автомобили произведени до 31.12.1970 г.
• клас G - автомобили произведени до 31.12.1980 г.
• клас H - автомобили произведени до 31.12.1988 г.
• клас янгтаймер, произведени до 31.12.1994 г.
• клас модифицирани, произведени до 31.12.1994 г.
• клас съвременни автомобили произведени след 01.01.1995 г.
• клас автомобили с алретрантивни двигатели
II. Генерално класиране - “слалом”
С купи и грамоти ще бъдат наградени призьорите от I-во, II-ро и
III-то място по по-горе посочен начин.

С това рали завършва хисторик риголарити рали
шампионата и става известен шампиона за годината.
През зимата шофирането на класически автомобил
също може да доставя удоволствие, а може да
спечелите някоя от купите.
09:30 ч.
10:00 ч.
10:00-10:45 ч
10:45 ч.
11:01 ч.
16:00 ч.
17:00 ч.

Технически преглед на автомобилите
Изготвяне окончателен списък на
участниците
Време за медии и екипажи
Официално откриване на ралито
Старт на първия автомобил
Финал на първия автомобил
НАГРАЖДАВАНЕ

ЗА КОНТАКТИ:
Орлин Пенев, Нептун моторспорт
моб.: 0899/ 000 739
факс: 052/ 631 211
гр. Варна - 9000, ул. “София“ N:28, СБА - Варна
orlin@info.bg • sbavarna@abv.bg • www.nmsrally.eu
        https://www.facebook.com/
         AvtoMotoRetroClubVARNA

