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1. Ръководство на състезанието:
Място:

Бул. „БОЗВЕЛИ” – ЩАБ‐ СЕКРЕТАРИАТ

Състезателно трасе: Пътен възел „Христо Ботев”
1. Официални лица:
Директор –
инж. Петър Трифонов
Рейс директор – Валентин Бонев
Отговорник по безопасността – Йордан Бижев, Делта Гард ООД
Главен лекар – д‐р Пенка Бахчеванова, ЦСМП‐Русе
Отговорник за съдии по трасето – Любен Попов
2. Връзки със службите за бързо реагиране:
Болници:
Център за спешна медицинска помощ –Русе
Полиция:
ОУ на МВР‐ Русе

2. Сигурност на публиката
Зоните за публика са извън трасето, на ниво по‐високо от трасето и на разстояние, повече
от 5 метра отдалеченост. Същите са осигурени със заграждения, осигурителни ленти и табели.
Зрителите имат достъп до бул. Бозвели, където ще бъдат разположени боксовете на
състезателите и заведение за хранене, но чрез заграждения, осигурителни ленти и охрана,
няма да бъдат допускани в зоната, близка до СТАРТ‐Финала.
В района на трасето не се допуска паркиране на автомобили, с изключение на автомобилите
на Спешна помощ, Пожарна безопасност и Пътна помощ. За паркиране на лични автомобили
се използват съседните улици на бул. Бозвели и бул. Цар Освободител.

3. Сигурност на пилотите
Средства за бързо реагиране на разположение на Директора:
1. Линейки – 2 бр. (едната е реаномобил)
2.
Противопожарен автомобил и автомобил за бързо реагиране
3.
Пътна помощ – 2 бр.
4.
11 бр. преносими 6 kg пожарогасители по трасето на всеки съдийски пост (виж
схемата) и още 8 бр., разпределени в бърз бокс, закрит парк, щаба и старт‐финала.
Съдии по трасето
Определени са 11 съдийски поста, разположени, съгласно Правилника на БФАС –
(Приложена схема за разпределение на съдийските постове, номерирани от 1 до 11 )
Радиовръзка в мрежа ‐ Директор, Рейс директор, 11‐те поста сигналисти,
Секретариат, Отговорник за връзка със състезателите, Старт –финал.

Сервизната зона и бокса са осигурени с охрана, заграждения и текуща информация.
5. Сигурност на официалните лица и медиите
За официалните лица, за служебно ангажираните с организацията, за гостите,
поканени във ВИП‐зоната и за представители на медиите са предвидени специални пропуски и
баджове. Пропускателният режим в зоната на щаба и старт‐финала се контролира от
охранители и доброволци с отличителен знак – представители на организатора.

Организатор: Русе Кар Моторспорт

