Община Троян
Кметство село Дълбок Дол
“Клуб 4 х 4 Адвенчър”- Троян

Допълнителен правилник
За организиране и провеждане
на открито състезание
„X Cross Buggy Troyan”
10.11.2017 г. - 12.11.2017 г.

I. Програма на състезанието
1.
2.
3.
4.

Откриване на записванията 03.10.2017 г.
Закриване на записванията 10.11.2017 г.
Събота 11 ноември 2017 г.
8:00 – 10.00 ч. Административна проверка на документите.
10.00 ч. - Брифинг с водачите на отбори – в зала за брифинги.
10.30 ч. - Тържествено откриване на състезанието – на старта.
11.30 ч. - Начало на официална тренировка и първи манш.
14:00 ч. - Начало на втори манш.
Неделя 01 септември 2017 г.
09.30 ч. - Начало на трети манш.
11.00 ч. – Финал.
14.10 ч. – Награждаване и закриване на състезанието.

II. Организация
1. Организация
1.1 Община Троян и „АСК 4 х 4 Адвенчър”- Троян ще
организират състезанието X Cross Buggy. Състезанието ще се
проведе съгласнo този допълнителния правилник.
1.2 Организационен комитет.
Председател: г-жа Донка Михайлова – кмет Община Троян
Зам. председател: г-н Делян Енкин – Община Троян
Членове:
1. Тодор Христов - АСК”4 х 4 Адвенчър” , Троян
2. Велибор Каевски
3. Васил Кубадинов
Директор на състезанието X Cross Buggy : Васил Кубадинов
Секретар на състезанието: Мариела Христова
Отговорник по безопасността: Минко Вачков
Главен лекар: д-р Пламена Колева
Времеизмерване и обработка на резултатите: Timing Solution MK
1.3 Официално информационни табла
Официалните информационни табла ще бъдат закачени в залата за
брифинг в секретариата и Сервизния парк.

III Общи условия
1. Oписание и характеристики на трасето
X Cross Buggy Троян 2017 год. ще се проведе на специално
лицензирано трасе в непосредствена близост до град Троян, на
трасето в с. Дълбок дол.
Характеристика
- дължина 1200 метра по средната ос;
- ширина максимална 15 м., минимална 10 м ;
- трасето е върху естествен терен с нестабилизирана
повърхност.

3 Автомобили които могат да бъдат допуснати.
3.1 Състезанието е открито за следните автомобили :
- дивизия Супер Бъги и дивизия Бъги
4. Административна проверка:
a. Само пилоти подлежат на административна проверка.
b. Документи които се представят:
- свидетелство за правоуправление на МПС;
- заявка за участие;
5. Класиране
Сборът от най-много точки от двата манша определят победителите
в двете дивизии.
6. Награди
Победителите в различните дивизии получават купи и медали
Заключителни разпоредби
9.1 Организаторът си запазва правото за промени на настоящия
правилник, ако непреодолими причини налагат това.
9.2 Организаторът не носи никаква отговорност преди, по време и
след състезанието за нанесени щети, причинени пряко или
непряко от водачите или техните автомобили. Тази отговорност
се носи от прекия причинител.
9.3 Организаторът счита, че с получаването на настоящия
Правилник всички отговорни длъжностни лица и състезатели са
запознати и са длъжни да го спазват стриктно.
Изготвил:
Тодор Христов

