
 
РАЛИСПРИНТ „Дряново“ 

                 15-16 Октомври 2016г. 
 

 
ОРГАНИЗИРАН ОТ: 

 
АСК АРА МОТОРСПОРТ 

 

Община  Дряново 
 
 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
АВТОМОБИЛЕН СПОРТ 

 
 

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
 

Начална дата на подаване на 

заявки, 

Публикуване на 

допълнителния правилник 

 

- дата: 

 

Понеделник, 

26 Септември 2016 г 

Краен срок за заявки 

Публикуване на пътни карти, 

пътни книги и Рали  Гайд 

 

- дата и час: 

 

Понеделник, 

10 Октомври – 24:00 ч. 

Краен срок за получаване 

на оригиналните заявки 

- дата: Събота 15 Октомври 2016 

Публикуване на списък на 

заявените участници 

- дата и час: Сряда, 

12 Октомври – 20.00 ч. 

 

 

Щаб на ралито 

- място: 

 

- дата и час: 

Щаб на ралито, 

гр.Дряново, Спортна зала 

Петък 14 Октомври 16:00 – 20:00 ч. 

Събота15 Октомври 08:00 – 20:00 ч. 

Неделя 16 Октомври 08:00 – 17:00 ч. 

 
 

Официално информационно 

табло 

- място: Щаб на ралито, 

гр.Дряново, Спортна зала 

 



 

Раздаване на материали и 

документи 

- място: 

 

 

- дата и час: 

Щаб на ралито, 

гр.Дряново, Спортна зала 

 

Петък 14 Октомври 16:00 – 20:00 ч. 

Събота 15 Октомври 08:00 – 16:15 ч. 

Предварителна 

административна проверка, 

регистрация за опознаването и 

краен срок за заявяване на 

допълнително място в 

Сервизния парк 

- място: 

 

 

- дата и час: 

Щаб на ралито, 

гр.Дряново, Спортна зала 

 

Петък 14 Октомври16:00 – 20:00 ч. 

Събота 15 Октомври 08:00 – 14:00 ч. 

 

Опознаване 

 

 

 

- дата и час: 

 

Събота 15 Октомври 08:00 – 14:30 ч. 

 
 

Откриване на пресцентъра и 

акредитация 

- място: 

 

 

- дата и час: 

Щаб на ралито, 

гр.Дряново, Спортна зала 

 

Събота -15 Октомври 14:00 ч. 

 

Административна проверка 

- място: 

 

- дата и час: 

Щаб на ралито, 

гр.Дряново, Спортна зала 

Събота - 15 Октомври 14:30 – 16:15 ч. 

 

 

Техническа проверка – 

маркиране и пломбиране 

- място: 

 

- дата и час: 

Сервизен парк „Спортна зала“ 

 

Събота 15 Октомври 14:30 – 16:15 ч. 

 

Първо заседание на спортните 

комисари 

- място: 

 

- дата и час: 

Щаб на ралито, 

гр.Дряново, Спортна зала 

Събота -15 Октомври 16:30  ч. 

Публикуване на Стартов списък 

за Церемониалния старт и за 

Състезанието 

 

 

 

- място: 

 

 

 

- дата и час: 

Щаб на ралито, 

гр.Дряново, Спортна зала 

Събота -15 Октомври 17:00 ч. 

 

Пресконференция 

- място: 

 

- дата и час: 

гр.Дряново, пл. „Кольо Фичето“ 

 

Събота -15 Октомври - 18:00 ч. 

 

Подреждане на колите в 

Закрития парк за 

Церемониалния старт 

- място: 

 

- дата и час: 

гр.Дряново, пл. „Кольо Фичето“ 

 

Събота -15 Октомври 17:00 – 17:45 ч. 

 

Церемониален старт 

- място: 

 

- дата и час: 

гр.Дряново, пл. „Кольо Фичето“ 

 

Събота -15 Октомври 18:00 ч. 

 

Старт на Състезанието 

- място: 

 

 

- дата и час: 

Сервизен парк, гр.Дряново, Спортна 

Зала, 

 

Неделя 16 Октомври 9:49 ч. 



 

Финал 

- място: 

 

 

- дата и час: 

Сервизен парк, гр.Дряново, Спортна 

Зала, 

 

Неделя 16 Октомври 13:50 ч. 

Финал на ралито – 

церемония по награждаването 

- място: 

 

- дата и час: 

гр.Дряново, Спортна Зала 

 

Неделя 16 Октомври 14:30 ч. 

Заключителна 

пресконференция 

- място: 

 

- дата и час: 

гр.Дряново, Спортна Зала 

 

Неделя 16 Октомври 15:00 ч. 

Заключителен технически 

преглед 

- място: 

 

- дата и час: 

Сервизен парк, гр.Дряново, Спортна 

Зала 

Неделя 16 Октомври 14:45 ч. 

 

Публикуване на предварително 

крайно класиране 

- място: 

 

 

- дата и час: 

Сервизен парк, гр.Дряново, Спортна 

Зала 

 

Неделя 16 Октомври 14:45 ч. 

 

Публикуване на Официално 

крайно класиране 

- място: 

 

 

- дата и час: 

Сервизен парк, гр.Дряново, Спортна 

Зала 

 

Неделя 16 Октомври 15:15 ч. 

 
 




