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КМЕТСТВО ОБЗОР И ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

НАЦИОНАЛЕН РЕТРО РАЛИ ШАМПИОНАТ 2018
2017
I-ви кръг		11, 12, 13 май - 13-то Класик рали “Златни пясъци”, коефиц.-5
II-ри кръг		02, 03 юни - 18-то Ретро рали “Розова долина”, коефициент-4
III-ти кръг 23, 24 юни - 21-во Класик рали “Нептун”, коефициент-3
IV-ти кръг 25, 26 август - 14-то Класик рали “Варненски автомобилен
		събор”, коефициент-3
V-ти кръг 		29, 30 септември - 12-то Ретро рали “Родопи”, коефициент-4
VI-ти кръг		01, 02 декември - 20-то Класик рали “Обиколка на Варна”,
		коефициент-2

2018

21-во

2018

Организатор е “Нептун моторспорт” със съдействието на “Авто мото ретро клуб” - Варна,
СБА-Варна. Регламентът на ралито е съставен съгласно правилника на и FIA за ригуларити рали. Медийни
партньори са “ТВ Черно море”, списание “АУТО МОТОР
И СПОРТ”, списание „АВТОКЛАСИКА“, и спортно-информационна агенция www.narodensport.eu

21-во Класик рали “Нептун”

23, 24 юни 2018 г.
коефициент - 3

III-ти кръг от националния ретро рали
шампионат 2018

Център на ралито е Община Варна. Там се помещава
и секретариата на ралито. GPS: 43.208035,27.917203
История на ралито: Класик рали Нептун е първото
ретро рали, организирано в България - 1996 г.
Традиционно то се провежда през лятото със старт и
финал в гр. Варна.

Маршрут: Варна, Белослав, Обзор, Бяла, Слънчев
бряг, Несебър, Св. Влас и обратно. Финал Варна.
I ден СТАРТ ВАРНА
ТЕ-1 – БЕЛОСЛАВ
ТЕ-2 – ДЮЛИНО
ФИНАЛ - СВЕТИ ВЛАС

II ден СТАРТ СВ. ВЛАС
ТЕ-3 – ДЮЛИНСКИ ПРОХОД
ТЕ-4 – ВЕНЕЛИН
ФИНАЛ ВАРНА

МУ - Слалом между конуси. ТЕ - точна езда - /Ригуларити тест,
шофиране със средна скорост 50 км/ч./

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Записвания за участие в ралито ще се извършват от 01.04.
до 15.06.2018 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 и настаняване в хотели.

Маршрутът на ралито преминава покрай морския
бряг, като етапите “Regularity test” преминават по
провинциални асфалтирани горски пътища, малки и
спокойни градчета и села, които се редуват с шумните
летни курорти, рибарски селища и исторически
забележителности, изпълнени с туристи.
Часовата контрола в гр. Несебър е на метри от
морския бряг, оттам се вижда атрактивния морски
залив на курорта “Слънчев бряг” и веднага следва
разглеждане на стария град Несебър.
На това рали се съчетава удоволствието да
шофирате любимия си класически автомобил
по слънчевите пътища, изпълнени
с красиви морски панорами,
а на финала можете и да сте победител.

I. Класиране - “точна езда”
1. Генерално класиране.
2. По категории икласове според правилата на FIA и FIVА.
• клас D - автомобили произведени до 31.12.1960 г.
• клас Е - автомобили произведени до 31.12.1970 г.
• клас F - автомобили произведени до 31.12.1980 г.
• клас G - автомобили произведени до 31.12.1987 г.
• клас янгтаймер, произведени до 31.12.1993 г.
• клас модифицирани
• клас соц. производство с двигател под 1000 м3
• клас съвременни автомобили произведени след 01.01.1994 г.
• клас суперкарс
• клас автомобили с алретрантивни двигатели
II. Генерално класиране - “слалом”
Слалом Дамска купа
С купи и грамоти ще бъдат наградени призьорите от I-во, II-ро и
III-то място по по-горе посочен начин.

23.06.2018 г. /събота/
08:30 ч. Събиране на автомобилите пред Община Варна
08:45 ч. - 12:00 ч. - Изложение на ретро автомобили
неучастващи в ралито.
09:00 ч. Техническа конференция - Зала Община Варна
и административна проверка
09:30 ч. Обявяване на окончателен списък на участниците
09:30 ч. Време за медии и участници /интервюта/
09:45 ч. Официално откриване на ралито
10:00 ч. Старт на I-ви етап - Община Варна
15:30 ч. Финал на първи етап – Свети Влас
24.06.2018 г. /неделя/
09:00 ч. Старт на III-ти етап - Свети Влас

БЯЛА

14:00 ч. Финал на III-ти етап - Община Варна
16:00 ч. 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

