СТАРТ

МАРШРУТ

Варна, Катедрала
“Св. Успение Богородично”
ТЕ-1
Кичево - Орешак - 1
ТЕ-2
Климентово -1
ТЕ-3
Скален Манастир -1
ТЕ-4
Кичево -Орешак- 2
ТЕ-5
Климентово - 2
ТЕ-6           Скален Манастир -2
Неутрализация - кв. Виница
ТЕ-7           Виница
ТЕ-8           Ген.Кантарджиево
ТЕ-9           Орешак  
ФИНАЛ     Варна - Катедралa

2022

24

-то

2022

Организатор е “Нептун моторспорт” със
съдействието на “Авто мото ретро клуб” - Варна и
АСК “ФЛАТ-АУТ”.

Извън класирането може да участват автомобили, които да се
движат по маршрута, след участниците в ралито, със скорост
разрешена от ЗДП. Те ще са в “ТУРИСТИЧЕСКА ГРУПА”.
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ТЕ РЕТРО РАЛИ ШАМПИОНАТ 2022
RT RETRO RALLY championship 2022

27,28,29.V.2022
25, 26.VІ.2022
10, 11.IX.2022
03.ХІІ.2022

17–то класик рали „Златни пясъци - Варна“
17th Classic Rally Zlatni Pyasatsi - Varna
25–то класик рали „Нептун“
25th Neptun Classic Rally
18–то класик рали
„Варненски автомобилен събор“
18th Varna Classic Rally
24–то класик рали „Обиколка на Варна“
24th Tour of Varna Classic Rally
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24-то Класик рали
“Обиколка на Варна”
Коефициент 2

03 декември 2022 г.

КЛАСИК РАЛИ “ОБИКОЛКА НА ВАРНА“
Провежда се за първи път през 1999 г. и е второто
ретро рали организирано в България след рали
Нептун. По традиция се провежда винаги в началото
на месец декември, при температура на въздуха
около 10-150С. По това времена годината в регион
Варна няма сняг. Обичайно СТАРТ-ФИНАЛЪТ е пред
красивата катедрала в центъра на града, а маршрутът

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Срок за подаване на заявки до 01.12.2022 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.

08:30 ч.

09:00 ч.

03.12.2022 г.
Пристигане и подреждане  на автомобилите
на паргинга пред Катедралата “Свето
успение Богородично”
GPS: 43.2053013,27.9077835,17
Техническа конференция с участниците Голяма зала “Юнашки салон”

КЛАСИРАНЕ:
1. Генерално класиране
класове/категории:
                                    до 1975 г., до 1996 г.

2. Генерално класиране за съвременни автомобили,
произведени след 1997г
С купи и грамоти ще бъдат наградени призьорите от I-во II-ро
и III-то място в по горе посочените Класирания.
Грамотa ще получат всички участници от туристическата група.

на ралито преминава покрай брега на варненското
езеро, като ту се скрива в гората, ту излиза на открито в
големи лозарски масиви. Поради ограничената площ
на закрития парк, зад СТАРТ-ФИНАЛНАТА АРКА,
максималният брой на класическите автомобили е
ограничен до 25 автомобила.
С това рали завършва ретро рали шампионата и
става известен шампиона за годината.

09:30 ч.
10:00 ч
10:30 ч.
10:45ч.
16:00 ч.
17:00 ч.

Технически преглед на автомобилите
          Време за медии и екипажи
Официално откриване на ралито
Старт на първия автомобил
Финал на първия автомобил
НАГРАЖДАВАНЕ

ЗА КОНТАКТИ:
Орлин Пенев, Нептун моторспорт
моб.: 0899/ 000 739
гр. Варна - 9000, ул. “София“ N:28, СБА - Варна
e-mail: orlin.penev@abv.bg, amrcvarna@abv.bg
www.nmsrally.eu
https://www.facebook.com/
AvtoMotoRetroClubVARNA

