
 

БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН КЛУБ РЕТРО 
 
 

КОНКУРС ЗА ЕЛЕГАНТНОСТ СПАСОВДЕН 2018 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 
 

1. Организационен комитет  
 
Председател:    Ваня Гюдерова 
 
Членове:   Стоян Сентов 

  Д-р Тодор Чобанов 
     
Директор:   Кристиан Желев 
 
Секретар:   Ваня Антонова 

 
Връзки с общественоста: Петя Войнишка 

 
Главен разпоредител:  Валери Манджуков 
 

 

2. Контакти 
 
 Гр.София ; ул.”МОРЕНИ’’ 24 ; Кристиан Желев 
  
 Тел.  +359 887 227 648 
  
 Email: diagonal@abv.bg 
 
 
 

3. Описание   
 
3.1  Български автомобилен клуб РЕТРО организират КОНКУРС ЗА ЕЛЕГАНТНОСТ за 

исторически превозни средства ,който ще се проведе по регламента на FIVA и описаните 
правила. 

 
3.2 Събитието ще се проведе на 19.05.2018 г. в гр София,пл.”Ал.Невски” 

 



 

 
 
 

 4. Програма 
 
 

• 08.00 – 9.00 подреждане на участниците в указаната от разпоредителите зона на 
пл.”Ал.Невски; 

• 9.00 – 12.00 инспектиране на автомобилите от Журито; 
• 12.30 начало на дефилиране на автомобилите и награждаване. 

 
 
 

 5. Допустими участници 
 
 

5.1 До участие в  конкурса се допускат екипажи подали заявки и платили такса участие до 
15.05.2018.  

  
5.2  Превозните средства допуснати до конкурса трябва да бъдат в перфектно състояние и 
технически изправни( представянето на валиден годишен технически преглед и застраховка 
не е задължително, поради факта, че същите няма да са участници в пътното движение). 
Придвижването до мястото на конкурса ще се извършва доброволно и индивидуално, а не 
под формата на организиран трансфер.  
 
5.3 Ще бъдат допускани автомобили с година на производство не по –късно от 1988г. 
разпределени в следните класове : 

 
• Клас А – до 1904 г. 
• Клас В – от 1905 до 1918; 
• Клас  С – от1919 до 1930; 
• Клас D – oт 1931 до 1945; 
• Клас Е – от 1946 до 1960; 
• Клас F – oт 1961 до 1970; 
• Клас G – от 1971 до 1987. 

    
 5.4 В съответствие с настоящите правила тези класове ще бъдат групирани по следния начин:
   
  5.4.1 ПРЕДВОЕННИ АВТОМОБИЛИ 

 
5.4.2 СЛЕДВОЕННИ АВТОМОБИЛИ ,категория ,състоящасе от класове Е,F,G: 

• Следвоенни кабриолети; 
• Следвоенни купета; 
• Следвоенни лимузини; 
• Следвоенни автомобили от източна Европа; 

 
5.5 Организационния комитет ще приеме за участие и под специална категория Н и 

 участници с хот роуд, стрийт роуд, реплики и концептуални модели.  
 



 

 5.6 Организационния комитет има право да отхвърля формуляр за регистрация без да посочи 
 основателно причина за това ( член 7, т.1.4. от Кодекса за международните състезания на 
 FIVA). 
 
  5.7 БРОЙ УЧАСТНИЦИ - 30 АВТОМОБИЛА. 
 
 

 6. Регистрация 
 

6.1 Всеки поканен участник трябва да попълни формуляр за участие и най- късно до 
15.05.2018 г. и  да го изпрати на адреса на организатора.  В заявката участниците трябва да 
посочат всички особености на превозното средство и неговата история до колкото смятат, че 
тази информация ще бъде полезна при оценяването. Ако превозното средство притежава 
уникални  или редки атрибути, допълнително оборудване  или отклонения от стандартното,  
участника е длъжен да ги посочи в заявката. ( например – за различаване на превозното 
средство от стандартните модели). Участниците задължително трябва да приложат снимки  
на автомобила от поне три позиции. 
   
6.2 Със заявката си за участие кандидатите се съгласяват превозните средства да бъдат  
подложени на експертно оценяване и преглед от Журито.  
 
6.3 Всеки екипаж трябва да заплати такса участие в размер 50 лв.. Таксата включва: участие в 
празничния обяд,номера, материали за конкурса. 

 
 

 7. Оценяване  
 

7.1 Автомобилите ще бъдат оценявани от 5 членно жури. 
 
7.2 Президентът на журито управлява дейността на останалите членове и представя 

 резултатите от конкурса. 
 
7.3 Решението на журити е финално и не подлежи на промяна, както и не са позволени 

 никакви възражения, след като са обявени официалните резултати. 
 
7.4 Оценяването на автомобилите ще включва технически и естетически критерии. 
 

7.4.1 Технически преглед ще бъде извършен от членовете на  ЖУРИТО и  ще започне 
от самото пристигане на автомобилите. Същите по указания на разпоредителя ще 
бъдат паркирани съгласно класовете за участие. Собствениците на автомобилите са 
задължени да осигурят достъп до тях и при необходимост да отговорят на въпросите 
на представителите на журито. Техническата оценка ще отрази: оригиналността и 
състоянието на купе, двигател, ходова част, спирачна система. Автентичност на 
частите на купето: тапицерия, аксесоари, оборудване. По желание за членовете на 
журито собственикът може да запали двигателя. 
 
7.4.2 Журитo на база на оценката от техническият преглед,естетически критерии и 
данните за историята на автомобила, представени от собственика ще оформи 
крайната оценка.   
 



 

Журито ще вземе под внимание както оригиналността  и степента на реставрация, 
така и елегантността на дизайна и общата естетика/цветова хармония,елегантност на 
тапицерията и облицовката на купето,уредите и аксесоарите/ 

 
 Кабриолетите могат да дефилират с открити тавани като журито може да поиска да 
 разгледа автомобила и със спуснат таван; 

 
  Журито ще оценява и облеклото на участниците – желателно е то да 
  съответства на епохата на автомобила. 
 
 
 

 8. Номера и рекламни материали 
 

8.1 Организаторите ще предоставят на всеки участник стикер с емблемата на конкурса и 
номер,който трябва да бъде поставен  на предното стъкло. 
  
8.2 Участниците трябва да поставят на автомобилите си само рекламни материали 
предоставени им от организаторите. Изключение от това правило се допуска само за 
клубните емблеми или за  номера и емблеми част от историята на автомобила. 
 
 
 

 9. Класове и награди 
 
 
 Довоенни автомобили  
 Следвоенни лимузини   
 Следвоенни кабриолети  
 Следвоенни купета  
 Следвоенни автомобили от източна Европа  
 Реплики,стриит и хот роуд  
 
 

 Специални награди: 
 
 Голямата награда на конкурса – The best of the show 
 
 Награда на Кмета на гр. София 
 Награда на публиката; 
 Най-автентичен автомомобил 
            


