
20 октомври  четвъртък 

10:00 – 17:00 ч. Трасе краулери: Демонстративно 
състезание с катерачи, модели 1:12 – 1:10 без 
ограничения за шаси и купета, двигатели четкови-
безчеткови. Формат на състезанието: старт по 
единично, точки за всяко преминато препятствие. 
Наказателни точки за всяко обръщане на модел, 
за всяка помощ от пилот или механик. 
При равни точки печели моделът преминал 
по-бързо трасето.
10:00 – 17:00 Дрифт демонстрации и състезание
Трасе ДРИФТ > Модели 1:10 с електродвигатели 
– четкови-безчеткови, захранване 7,2 – 7,4 V, 
задвижване 4х4, 2х4, купета без ограничение.
Формат на стартовете: единични стартове 
за точки и стартове по два модела (батъл).
10:00 – 17:00 ч. Тренировки и демо на on-off-road писта
Он-роуд > двигатели 17 намотки и 13,5 намотки, 
захранване 7,2 – 7,4 V, купета стандартни 
на туринг модели.
10:00 – 17:00 ч. Тестови полети на FVP трасе
Трасето е на закрито на площ от 1300 кв.м 
Препятствията са стандарни по правилата на BFA 
(светещи). Моделите са оборудвани с FPV камери. 
Пилотите летят с FVR очила. Дроновете развиват 
скорости над 180 км/ч.
10:00 – 17:00 ч. 
Демо стартове на писта 1:28 > on-road 
Модели 1:28 без ограничения. Стартират по 6 модела 
за определено време. Печели моделът направил 
най-много обиколки за времето на старта.

21 октомври  петък 

10:00 – 17:00 ч. Дрифт демонстрации (Трасе ДРИФТ) 
и състезание
Модели 1:10 с електродвигатели > четкови-
безчеткови, захранване 7,2 – 7,4 V, задвижване 4х4, 
2х4, купета без ограничение. Формат на стартовете: 
единични стартове за точки и стартове по два 
модела (батъл).
10:00 – 17:00 ч. Тренировки и демо на on-off-road писта
10:00 – 17:00 ч. Тестови полети на FVP трасе
Трасето е на закрито на площ от 1300 кв.м
Препятствията са стандарни по правилата на BFA 
(светещи). Моделите са оборудвани с FPV камери. 
Пилотите летят с FVR очила. Дроновете развиват 
скорости над 180 км/ч.
10:00 – 17:00 ч. Демо стартове на писта 1:28 > on-road 
катерачи. Модели 1:28 без ограничения. Стартират 
по 6 модела за определено време. Печели моделът 
направил най-много обиколки за времето на старта.
12:00 – 16:00 ч. Трасе on-road: състезание с модели 1:10 
с електродвигатели, захранвани с водородна клетка. 
Купета, шасита и гуми без ограничения.
Формат на състезанието: Стартират до 10 модела 
едновременно, разрешени две батерии с капацитет 
общо до 10 800 мАч, 16 контейнера с водород. 
Продължителност на състезанието – 
4 астрономически часа. Печели моделът направил 
най-много обиколки за цялото време.

ИНТЕР
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22 октомври  събота 

10:00 – 17:00 ч. FVP дрон рейсинг.
Трасето е на закрито на площ от 1300 
кв.м Препятствията са стандарни по 
правилата на BFA (светещи).  
Дрон надпреварите се провеждат със 
състезателните дронове, проектирани 
и сглобявани от самите пилоти, 
които трябва да преминат най-бързо 
през предварително наредено трасе 
от препятствия. Изискванията към 
летателните устройства е не само 
да развиват голяма скорост, но и да 
имат необходимата маневреност за 
преодоляване на различните по вид 
препятствия. При този вид събития 
акцентът е върху уменията на пилотите 
– тяхната бърза адаптивност към 
терените и доброто познаване на 
техните машини е в основата на успеха. 
Моделите са оборудвани с FPV камери. 
Пилотите летят с FVR очила. Дроновете 
развиват скорости над 180 км/ч.
Стратират по два или три модела. 
Класирането е по най-много направени 
обиколки за определено време. Начисляват 
се наказателни точки за всяко пропуснато 
или некоректно преодоляно препятствие.
10:00 – 17:00 ч. Дрифт демонстрации
Трасе ДРИФТ > Модели 1:10 с 
електродвигатели – четкови-безчеткови, 
захранване 7,2 – 7,4 V, задвижване 4х4, 2х4, 
купета без ограничение.
Формат на стартовете: единични 
стартове за точки и стартове по два 
модела (батъл).
10:00 – 17:00 ч. Демо стартове на писта 
1:28 > on- road и катерачи. Модели 1:28 без 
ограничения.
Старове по 6 модела за определено време. 
Печели моделът направил най-много 
обиколки за времето на старта.
10:00 – 17:00 ч. 
Тренировки и демо на on-off-road писта
Електро модели в мащаб 1:10. 
Оn-road > двигатели 17 намотки и 13,5 
намотки, захранване 7,2 – 7,4 V, купета 
стандартни на  туринг модели. Формат 
на състезанието по правилника на БФАМС, 
три квалификации по 5 минути и троен 
финал по 7 минути. На квалификациите 
стартират по 6 модела. На финала 
подреждането е по най добра квалификация 
и класирането е на принципа 2 от 3 
(двата най-добри финала от трите 
старта). Off-road състезанието е за 
модели 1:10 свободен клас бъги, тръги, 
монстер, четкови, безчеткови двигатели, 
захранване 7,2 – 7,4 V. Форматът на 
състезанието е същият, като при 
останалите електромодели.

П Р О Г РА М А
20-23 ОКТОМВРИ

23 октомври  неделя 

10:00 – 15:00 ч. FVP дрон рейсинг.
Трасето е на закрито на площ от 1300 кв.м 
Препятствията са стандарни по правилата на 
BFA (светещи). Дрон надпреварите се провеждат 
със състезателните дронове, проектирани и 
сглобявани от самите пилоти, които трябва да 
преминат най-бързо през предварително наредено 
трасе от препятствия. Изискванията към 
летателните устройства е не само да развиват 
голяма скорост, но и да имат необходимата 
маневреност за преодоляване на различните по вид 
препятствия. При този вид събития акцентът 
е върху уменията на пилотите – тяхната бърза 
адаптивност към терените и доброто познаване 
на техните машини е в основата на успеха. 
Моделите са оборудвани с FPV камери. Пилотите 
летят с FVR очила. Дроновете развиват скорости 
над 180 км/ч. Стратират по два или три модела. 
Класирането е по най-много направени обиколки 
за определено време. Начисляват се наказателни 
точки за всяко пропуснато или некоректно 
преодоляно препятствие.
16:00 ч. Награждаване
10:00 – 16:00 ч. Он-Офф роуд състезание за 
електро модели в мащаб 1:10.
Он-роуд > Класове: 1:10 on road – 17 намотки и 1:10 
on road – 13,5 намотки. Захранване 7,2 – 7,4 волта, 
купета стандартни на туринг модели.
Формат на състезанието по правилника на 
БФАМС, три квалификации по 5 минути и 
троен финал по 7 минути. На квалификациите 
стартират по 6 модела. На финала подреждането 
е по най-добра квалификация и класирането е 
на принципа 2 от 3 (двата най-добри финала от 
трите старта).
Офф-роуд състезанието е за модели 1:10 свободен 
клас бъги, тръги, монстер, четкови, безчеткови 
двигатели, захранване 7,2 – 7,4 V. 
Същия формат на състезанието.
16.30 ч. Награждаване
10:00 – 14:00 ч. Демонстративно състезание с 
катерачи. Трасе краулери: Модели 1:12 – 1:10 без 
ограничения за шаси и купета, двигатели 
четкови-безчеткови.
Формат на състезанието: старт по единично, 
точки за всяко преминато препятствие. 
Наказателни точки за всяко обръщане на модел, 
за всяка помощ от пилот или механик. 
При равни точки печели моделът преминал по-
бързо трасето.
10:00 – 14:00 ч. Демо стартове на писта 1:28 > 
on- road и катерачи. Трасе 1:28 он-роуд: Модели 
1:28 без ограничения. Стартове по 6 модела за 
определено време. Печели моделът направил 
най-много обиколки за времето на старта.
10:00 – 14:00 ч. Трасе 1:28 он-роуд: Модели 1:28 
без ограничения.
Старове по 6 модела за определено време. 
Печели моделът направил най-много обиколки 
за времето на старта.
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E X P O

Модели 1:28 без ограничения. Стартират по 6 модела 
за определено време. Печели моделът направил 
най-много обиколки за времето на старта.

Дрифт демонстрации (Трасе ДРИФТ) 

10:00 – 17:00 ч.
Трасе ДРИФТ 

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ТРАСЕТА

ГЕНЕРАЛЕН 
СПОНСОР

ПАРТНЬОРИ МЕДИЕН 
ПАРТНЬОР




