
23-то Класик “Нептун”

Организатор е “Авто мото ретро клуб” - Варна, със 
съдействието на “Нептун моторспорт”, СБА-Варна. 
Медийни партньори: www.petel.bg, спортно-инфор-

мационна агенция www.narodensport.eu, 
Радио Варна.

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
ОБЩИНА ВАРНА

01, 02 август 2020 г.

СПОНСОР

23-то 20202020

ПРОГРАМА 2020 
01,02. VІІІ 23–то класик „Нептун“ 
 23th Neptun Classic
29, 30. VІІІ 16–то класик „Варненски автомобилен събор“  
 Varna Classic
05 XII 22–ро класик „Обиколка на Варна“ 
 22th Tour of Varna Classic
2,3,4 X 15–то класик „Златни пясъци“ 
 15th Classic Zlatni Pyasatsi

25 години от I-вото издание от 1996 г.



Маршрут: Варна, Бенковски, Садово, Аврен, Варна 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Записвания за участие ще се извършват от 07.07. до 
27.07.2020 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, регламент, пътна книга, 2 бр. номера, 2 бр. 
плаки, 2 броя грамоти за участие, 2 броя баджове.

Център на събитието е Община Варна. 
GPS: 43.208035,27.917203

История: Класик Нептун е първото събитие с 
класически автомобили, организирано в България - 
1996 г. Традиционно то се провежда през лятото със 
старт и финал в гр. Варна. 

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        

пътища, изпълнени с красиви морски панорами,  а на 
финала можете и да сте победител.

БЯЛА

Маршрутът 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.
На това рали се съчетава удоволствието да шофирате 
любимия си класически автомобил по слънчевите 

Първи ден:
СТАРТ ВАРНА
ТЕ-1 – Бенковски - 1
ТЕ-2 – Бенковски - 2
ТЕ-3 - Аврен - 1
ТЕ-4 - Аврен - 2
ФИНАЛ ВАРНА

https://www.facebook.com/ 
AvtoMotoRetroClubVARNA

01.08.2020 г. /събота/
08:30 ч. Събиране на автомобилите пред Община Варна
08:45 ч. - 12:00 ч. - Изложение на ретро автомобили 
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/
09:30 ч. Технически преглед на автомобилите
10:45 ч. Официално откриване
11:00 ч. Старт на I-ви етап - Община Варна
17:00 ч. Финал на първи етап – Община Варна

02.08.2020 г. /неделя/
09:00 ч. Старт на II-ри етап - Община Варна

14:00 ч. Финал на II-ри етап - Община Варна

14:00 ч. Награждаване.

I. Класиране.

1. Генерално класиране.

2. По класове и категории:  
- до 31.12.1960  - до 31.12.1989 
- до 31.12.1970 - до 31.12.1994 янгтаймер 
- до 31.12.1980 - след 01.01.1995 г. съвременни автомобили

3. Генерално класиране за съвременни автомобили.

4. Генерално класиране за електрически автомобили.

5. Отборно класиране по клубове.

С купи и грамоти ще бъдат наградени призьорите от I-во, II-ро и 
III-то място.

Втори ден:
СТАРТ ВАРНА
ТЕ-5 - Варна - Юг - 1 (Белослав)
ТЕ-6 - Бялата вода - 1
ТЕ-7 - Варна - Юг - 2
ТЕ-8 - Бялата вода - 2
ФИНАЛ ВАРНА


