ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Записвания за участие в ралито ще се извършват от 01 април 2020 г. до 01 май 2020 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. Настаняване в хотели и храна.
15 май 2020 г.
17:30 ч. х-л “Астера”, к.к. “Златни пясъци” GPS координати: 43N 16’ 50.68”
техническа конференция с участниците;
19:00 ч. -

административна проверка;

20:45 ч. - СТАРТ на ралито - І-ви етап - х-л “Астера”, следват 4 нощни етапа:
16 май 2020 г.
08:30 ч. -

Събиране на участниците в закритпарк пред х-л “Астера”;

09:00 ч. -

Време за медии и участници;

09:15 ч. -

официално откриване на ралито;

09:30 ч. -

старт на ІІ-ри етап - х-л “Астера”;

12:00-13:00

неутрализация в гр. Шумен;

13:00 ч. -

старт на ІІІ-ти етап - гр. Шумен;

17:30 ч. -

финал на ІІІ-ти етап - гр. Сливен, площад “Хаджи Димитър”;

17 май 2020 г.
09:00 ч. -

старт на ІV-ти етап - гр. Сливен, площад “Хаджи Димитър”;

14:00 -14:30

неутрализация - гр. Провадия;

16:30 ч. -

финал на ІV етап - х-л Астера, к.к “Златни пясъци;

17:30 ч. -

награждаване.

PROGRAM
The registration for the participation in the Rally is from 1st April 2020 till 10th May 2020. A
registered crew would be considered the one that has sent to the Management of the Rally a
Participation Order and has paid the Participation Tax. Against the paid Tax the participants receive:
1. The right to participate in the Rally
2. The Regulation of the Rally ; 3. Road map /book
4. 2 pieces competitive numbers

5. 2 pieces competitive plates ; 6. 2 Participation Certificates ; 7. 2 badges ; 8. Hotel accommodation
and food

15th May 2020
After 13:00
P.M. Accommodation of the
participants in hotel “Astera”
16:00 P.M. Scrutinizing of the cars and
documentation check of them
17:00 P.M. Technical conference with
the foreign competitors
20:45 Start of the first day – night driving
16th May 2020
08:30 Gathering and parking of the cars in
front of hotel “Astera”
9:15

Official Opening of the Rally

9:30

Start of the second day

From 12:30

till 13,00 o’clock P.M – neutralization in the town of Shumen

17:30 Finish of the second day in Sliven
18:00 Accommodation of the participants in hotel in the town of Sliven
19:30 Official dinner
17th May 2020
09:00 Start of the third day from Sliven
16:30 Finish of the first car in Zlatni Pyasatsi
17:30 Awards of the winners

