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РЕТ РО  РАЛ И  Б Ъ Л Г АРИ Я 

FIVA
МЕЖДУНАРОДНО



Уважаеми госпожи и господа организатори,  

Уважаеми участници,  

Уважаеми приятели на спорта,  

 

Бих искала да Ви поздравя с провеждането на Третото 

издание на „Международно Ретро Рали България 2017“. 

За мен като кмет на поверения ми град е удоволствие, 

че това престижно събитие събира в София състезатели от 

цяла Европа, като се надявам, че то ще продължава да 

привлича и нови любители на спорта. 

В съзвучие с титлата „София – Европейска столица на 
спорта 2018“ и стратегията на Столична община за масов 
спорт, вярвам, че спортът, в това число и моторните спортове, 
са дейност, която облагородява, възпитава и дисциплинира и 
че провеждането на това събитие  в красивата ни столица, ще 
запали във всички жители на града любовта и интереса към 
красивите автомобили. 

 
Изразявайки отново поздравленията си към Вас, 

пожелавам успех! 
 
Кмет на София: Йорданка Фандъкова 
 

 

 

  

Скъпи приятели и участници в състезанията с 

Ретро Автомобили, 

 

Имаме удоволствието да Ви представим, Третото 

издание на Ретро Рали България! 

Организаторът - Автотранс Рейсинг Тийм и екип от хора 

отдадени на Ретро Автомобилите, полагаме усилия да 

превърнем една мечта в реалност и традиция. 

На основата, положена през 2016 г., ние 

продължихме да градим новото издание на ралито. 

Започнахме в последните месеци на изминалата година 

с избор на маршрути, часови графици и изненади за Вас 

състезателите. Сега сме в етап на финализиране на 

добрите идеи и поставените цели, за да можем да Ви 

предложим истинско удоволствие с Ретро Рали 

България 2017. 

 

 

Пожелаваме максимални емоции за зрители и 

състезатели! 

 

Директор: Камен Михайлов 



Събитието: 

Международното Ретро Рали България 2017г. е едно от най-

атрактивни състезания в календара на международната 

федерация за ретро превозни средства FIVA и БАК Ретро. То ще се 

проведе на територията на гр. София и Софийска област от 09 до11 

юни 2017 г. 

Състезанието се протича без да се затварят за нормално 

движение специалните етапи, а участниците спазват всички 

правила за движение. Това осигурява пълен достъп на публика и 

медии до всички точки на състезателния маршрут. 

 
Етап 1 09 юни 2017

Стартът на състезанието ще 

се състои на паркинга на площад 

„Княз Александър I в 17.30ч. 

След церемониалния старт 

започва и първият етап на 

състезанието - „Пролог“ който ще 

представлява обиколка из

централните улици на София. 

 

Автомобилите тръгват 08:00ч. по 

състезателното трасе из Софийска област, 

което включва 190 състезателни км. 

Маршрутът минава през следните

населени места: София, Лозен, Нови хан, 

Вакарел, Оборище, Мухово, Ихтиман, 

Самоков (неутрализация обяд),  Боровец, 

Сапарева Баня и отново София. В 18:00ч. 

колоната се прибира обратно на

територията на Автотранссервиз. 

 

Участници: 
 

Всички собственици на автомобили, са поканени най-
учтиво да вземат участие във Третото международно Ретро 
Рали България. 

Автомобилите се диференцират по епохи на производство 
както следва: 
D до 1949, E 1950 до 1964, F 1965 до 1974, G от 1975, Кат. VII 
Хибридни автомобили 

Само автомобилите произведени до 31.12.1987г. ще 
участват в генералното класиране, а останалите се класират 
само в Епохата която се състезават. 
 

Старт в 08:00ч. автомобилите 

изминават още 130 състезателни км. 

през следните населени места:

Божурище, Брезник, Ноевци,

Витановци, Перник, Банкя и финал в 

гр. София.  

Официалната церемония по

обявяване на резултатите и

награждаването ще се състоят на 

паркинга на площад Княз Александър I  

в 15:30ч. 

 

Етап 2 10 юни 2017 Етап 3 11 юни 2017



13 - 15 май 2016

20 - 21 юни 2015
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