
 

ПРОГРАМА 

ДВАНАДЕСЕТО КЛАСИК РАЛИ „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” 

Варна, 12, 13, 14 май 2017 година 

 

Център на ралито до 11.05.2017 г. – гр. Варна,  СБА – Варна, ул. София № 28 

дата : 01 април  Публикуване на регламента  http//nmsrally.eu 

Авто мото ретро клуб – Варна Facebook 

дата : 01 април  Начало на подаване на заявки за участие  

Email: orlin.penev@abv.bg 

Email: sbavarna@gmail.com 

СБА – Варна, гр. Варна, ул. „София” № 28 

дата : 03 май  Краен срок за подаване на заявки за участие 

дата : 05 май  Публикуване на предварителният списък на 

участниците 

Авто мото ретро клуб – Варна – Facebook 

СБА – Варна, ул. „София” № 28 

дата : четвъртък, 11 май Център на ралито х-л „Астера” КК”Златни пясъци” 

Официално информационно табло 

GPS 

дата и час : петък, 12 май  17.00 ч. Административна проверка документи на 

автомобила, застраховки, документи на екипажа 

Място : х-л „Аскера” КК”Златни пясъци” 

Зала –„ – първо ниво” 

Паркирането на автомобилите да не се извършва 

на главната алея пред хотела поради агресивни 

„паяци” 

дата и час : петък, 12 май  18.00 ч. Начало на техническата конференция  

Зала ( I-во ниво) х-л „Астера, КК”Златни пясъци” 

дата и час : петък, 12 май  19.00 ч. Публикуване на окончателния стартов списък на 

участниците – http//nmsrally.eu 

Авто мото ретро клуб – Варна Facebook 

Classiccar – bg.com 

Раздел: ретро събори и паради 

Тема: 12-то Класик рали „Златни пясъци” 2017 г. 

 Информационно табло х-л „Астера” 

дата и час : петък, 12 май  20.00 ч. Подреждане на състезателните автомобили на 

главната алея пред х-л „Астера”, КК”Златни 

пясъци” 

дата и час : петък, 12 май  20.30 ч. Официално откриване на ралито 

Старт – финална арка пред х-л „Астера”,  

КК”Златни пясъци” 

дата и час : петък, 12 май  21.01 ч. Старт на I-ви етап 

ЧК – 1  „Астера” 

ТЕ / RT – 1  „Скален манастир” 

ТЕ / RT – 2  „Орешак”   

дата и час : петък, 12 май  22.40 ч Финал I-ви етап  - Варна 

дата и час : събота, 13 май  07.00 ч Публикуване резултати от I-ви етап 

Авто мото ретро клуб – Варна Facebook 

Classiccar – bg.com 

Раздел: ретро събори и паради 

Тема: 12-то Класик рали „Златни пясъци” 2017 г 



Информационно табло х-л „Астера” 

дата и час : събота, 13 май  08.30 ч Публикуване стартов списък II-ри етап 

Авто мото ретро клуб – Варна Facebook 

Classiccar – bg.com 

Раздел: ретро събори и паради 

Тема: 12-то Класик рали „Златни пясъци” 2017 г 

Информационно табло х-л „Астера” 

дата и час : събота, 13 май  08.30 ч Подреждане на състезателните автомобили на 

главната алея пред х-л „Астера” 

дата и час : събота, 13 май  09.15 ч Второ официално откриване и представяне госта 

на ралито 

дата и час : събота, 13 май  08.30 ч Старт на  II –ри етап 

Старт – финална арка х-л „Астера,  

КК”Златни пясъци” 

GPS 

дата и час : събота, 13 май  18.00 ч Финал на II-ри етап гр. Сливен, бул. „Георги 

Данчев” – паркинга зад магазин „Кауфланд” 

дата и час : събота, 13 май  19.30 ч Настаняване в х-л „Свети Никола” – гр. Сливен 

GPS 43.38.28”N26.18.19”E 

дата и час : събота, 13 май  21.30 ч Публикуване резултати от II-ри етап и временно 

класиране 

Информационно табло х-л „Свети Никола”  

гр. Сливен 

Авто мото ретро клуб – Варна Facebook 

Classiccar – bg.com 

Раздел: ретро събори и паради 

Тема: 12-то Класик рали „Златни пясъци” 2017 г 

дата и час : неделя, 14 май  07.30 ч Публикуване на стартов списък III-ти етап 

Информационно табло х-л „Свети Никола”  

гр. Сливен 

Авто мото ретро клуб – Варна Facebook 

Classiccar – bg.com 

Раздел: ретро събори и паради 

Тема: 12-то Класик рали „Златни пясъци” 2017 г 

дата и час : неделя, 14 май  09.01 ч Старт III-ти етап 

Площад „Хаджи Димитъ р” гр. Сливен 

дата и час : неделя, 14 май  16.30 ч Финал III-ти етап 

Старт – финална арка х-л „Астера , КК „Златни 

пясъци” 

дата и час : неделя, 14 май  17.30 ч Публикуване предварителни резултати от III-тия 

етап  и крайното класиране 

Авто мото ретро клуб – Варна Facebook 

Classiccar – bg.com 

Раздел: ретро събори и паради 

Тема: 12-то Класик рали „Златни пясъци” 2017 г 

Информационно табло  х-л „Астера” 

дата и час :  

неделя, 14 май  17.30 – 17.45 ч 

Срок за подаване на контестации 

дата и час : неделя, 14 май  17.50 ч Церемония по награждаване на призьорите 

Старт – финална арка х-л „Астера” , КК”Златни 

пясъци” 

дата и час : неделя, 14 май  18.30 ч Закриване на ралито 


