
ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
„МЕХАНИК НА ГОДИНАТА”

Участници в състезанието

В сътезанието може да участва всеки желаещ, притежаващ
необходимите технически умения и сръчност. Кандидатите трябва да
попълнят регистрационна форма не по-късно от три дни, преди датата на
провеждане на състезанието, в което са решили да участват.
Регистрация може да бъде направена на сайта www.euro07.bg или чрез
попълване на регистрационна форма при служител на ЕВРО 07 АД
(вижте раздела Контакти). Всички участнци, направили навреме своята
регистрация ще бъдат уведомени за началния час и точния адрес на
сервиза, където ще се проведе състезанието.

Етапи на състезанието

Състезанието ще се проведе на два етапа – регионални състезания и
финал.

         ГРАФИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪТЕЗАНИЯ

ГРАД ДАТА
РУСЕ 30 АПРИЛ 2011

В. ТЪРНОВО 01 МАЙ 2011
ПЛОВДИВ 13 МАЙ 2011
ХАСКОВО 14 МАЙ 2011

СТ. ЗАГОРА 15 МАЙ 2011
БЛАГОЕВГРАД 28 МАЙ 2011

СОФИЯ 29 МАЙ 2011
ВРАЦА 04 ЮНИ 2011

ПЛЕВЕН 05 ЮНИ 2011
БУРГАС 11 ЮНИ 2011
ВАРНА 12 ЮНИ 2011

Финалният етап на състезанието ще се проведе на 25 Юни 2011г. в
гр. Варна.

http://www.euro07.bg/


ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Преди началото на състезание ще се направи кратка презентация на
продуктите на FEDERAL MOGUL.
Тегли се жребий за реда, по който ще се състезават участниците.
Провежда се същинската част на състезанието.
Обявяват се постигнатите от състезателите резултати.
Награждават се победителите в регионалния кръг от състезанието.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Участниците в състезанието трябва да сменят за време части по
окачването MOOG на преден мост и части по спирачната система
FERODO на заден мост.
Състезанието ще проведе на автомобил OPEL ZAFIRA II ‘05г.
На предната ос ще се сменя носач, а на задната ос ще се сменят
спирачни дискове и накладки.
Двама състезатели ще работят едновременно от дясната и от лявата
страна на автомобила. Първо ще се работи на задната ос, а след
приключване на работа и на двамата състезатели ще започне работата
на предната ос.
Състезанието е за време, като ще се отчитат по отделно времето за
работа на предна и задна ос.
Ще се отчита и качеството на работа, като за допуснатите нарушения по
време на демонтажните и монтажните операции се начисляват
наказателни секунди.

           Постигнатото време ще бъде увеличавано с наказателни секунди за:
           Изпуснат инструмент на пода – 10 сек.
           Изпуснат скрепителен елемент на пода – 10 сек.
           Неспазване изскванията за степента на затягане – 20 сек.
           Изпусната  резервна част на пода – 30 сек.
           Неправилен монтаж на резервната част – 40 сек.

Класирането става по общо време, което е сумарно от времето за
работата по предна и задна ос и добавените наказателни секунди.
Преди състезанието, автомобила ще бъде подготвен, като ще бъдат
свалени четирите колела, предпазните кори отпред и монтирани нови
части.



МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Автомобил OPEL ZAFIRA II ‘05г. вдигнат на подемник.
           Свалени колела и предпазни кори.
           Предварително сменени частите, които са обект на работа.

Прибрано бутало на задния спирачен цилиндър.
Организаторите осигуряват инструментите, с които ще работят всички
участници. Не се допуска работа с други инструменти, освен осигурените
от организаторите.

ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧАТА

Резултатите от работата на състезателите се отчитат от съдийска
комисия, съставена от организаторите.
Отчита се времето и качеството на свършената работа.
Времето се отчита се отчита с индивидулен таймер, който се пуска и
спира от състезателя.
Качеството на работа се отчита от съдийската комисия.
Постигнатите резултати се отразяват в протокол, в който се записват
постигнатите времена по отделно за работата по окачването и
спирачната система, наказателните времена за качество на работа и
постигнатото общо време. Протокола се подписва от съдийската
комисия.
Резултатите от всяко регионално състезание се публикуват на сайта
www.euro07.bg.
Състезатели, които желаят да подобрят постигнатите от тях резултати
имат възможност да се регистрират и да участват в следващ регионален
кръг, като за класиране на финала ще се вземе постигнатото най-добро
време.

КЛАСИРАНЕ ЗА ФИНАЛНИЯ КРЪГ

За финалния кръг се класират десетте участници, постигнали най-добро
сумарно време в национален мащаб, независимо от тяхното класиране
на регионалните състезания.

http://www.euro07.bg/


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАЛНИЯ КРЪГ

Класиралите се за финалния кръг попълват теоретичен тест. Всеки
грешен отговор носи по 20 (двадесет) наказателни секунди.
Тегли се жребий за реда, по който ще се състезават участниците.
Провежда се същинската част на състезанието.
Обявяват се постигнатите от състезателите резултати.
Награждават се победителите във финалния кръг от състезанието.
Участниците във финалния кръг могат да получат само една от
наградите (вижте раздела Награди).


