
РАЛИ „ВИКТОРИ – СОФИЯ”, 7-8 май 2005

ПЪРВИ ЕТАП, ПЪРВА СЕКЦИЯ – СЪБОТА, 7 МАЙ

ЧК СЕ МЯСТО
СЕ

ДИСТАНЦ.
/км/

ПРЕХОД
/км./

ОБЩА 
ДИСТАНЦ.

/км/

ИДЕАЛНО 
ВРЕМЕ

/ч/

ЧАС НА 
ПЪРВИЯ 
АВТОМ.

ЧКО Старт – х. “Кемпински – Зографски” 0 0 0 14,30

ЧКОА Сервизен парк – вход 0,15 0,15 0,02 14,32

Сервизен парк А – х. “Кемпински – Зографски” 0,15 0,15 0,20

ЧКОБ Сервизен парк – изход 14,52

ЧК1 Драгалевски манастир 1 6,79 6,79 0,20 15,12

СЕ1 Драгалевски манастир 1 4,18 0,03 15,15

ЧК2 Национален стадион “Васил Левски” 9,94 14,12 0,35 15,50

СЕ2 Национален стадион “Васил Левски” 2,5 0,03 15,53

ЧК3 Драгалевски манастир 2 10,46 12,96 0,50 16,43

СЕ3 Драгалевски манастир 2 4,18 0,03 16,46

ЧК3А Сервизен парк – вход  6,74 10,92 0,20 17,06

Сервиз Б – х.  “Кемпински - Зографски 0,45

ЧК3Б Сервизен парк – изход 17,51

ЧК3В Финал І етап 
х. “Кемпински – Зографски /закрит парк/ 0,03 17,54

ОБЩО ЗА ЕТАПА: 10,86 34,05 44,94 24,17%



ВТОРИ ЕТАП, ВТОРА СЕКЦИЯ – НЕДЕЛЯ, 8 МАЙ

ЧК СЕ МЯСТО
СЕ

ДИСТАНЦ.
/км/

ПРЕХОД
/км./

ОБЩА 
ДИСТАНЦ.

/км/

ИДЕАЛНО 
ВРЕМЕ

/ч/

ЧАС НА 
ПЪРВИЯ 
АВТОМ.

ЧК3Г Старт ІІ етап 
х. “Кемпински – Зографски” закрит парк, изход 6,30

Свободна сервизна зона

ЧК4 Язовир “Бебреш 1” 69,22 1,10 7,40

СЕ4 Витиня 1 17,0 0,03 7,43

Свободна сервизна зона

ЧК5 Язовир “Бебреш  2” 30,65 47,65 1,30 9,13

СЕ5 Витиня 2 17,0 0,03 9,16

Свободна сервизна зона

ЧК6 Язовир “Бебреш  3” 30,65 47,65 1,30 10,46

СЕ6 Витиня 3 17,0 0,03 10,49

Свободна сервизна зона

ЧК7 Язовир “Бебреш 4” 30,65 47,65 1,30 12,19

СЕ7 Витиня 4 13,03 0,03 12,22

ЧК7А Прегрупиране вход 45,66 58,69 1,10 13,32

Прегрупиране - х. “Кемпински – Зографски” макс.1 ч.

ВТОРИ ЕТАП,  ТРЕТА СЕКЦИЯ 

ЧК7Б Прегрупиране изход = сервизен парк – вход 14,32

Сервизен парк В, х. “Кемпински– Зографски” 0,20

ЧК7В Сервизен парк изход 14,52

ЧК8 Бункера 9,15 9,15 0,20 15,12

СЕ8 Симеоново 8,2 0,03 15,15

ЧК8А Сервизен парк – вход  8,97 17,17 0,25 15,40

Сервизен парк Г, х. “Кемп. – Зографски” 0,20

ЧК8Б Сервизен парк – изход 16,00

ЧК8В Финал на ралито – х. “Кемп. – Зографски” 0,05 16,05

ОБЩО ЗА ЕТАПА: 72,23 224,95 297,18 24,31%
ОБЩО ЗА РАЛИТО 83,09 259,03 342,85 24,24%

   БРОЙ СЕ: 8 БРОЙ ЧК: 21



СЕ 1, СЕ 3 – „Драгалевски манастир” (4,18 км)

Атрактивна скоростна отсечка. Това е легендарната „София – Щастливеца” и 
обхваща първата част със „Слънчеви завой”, който старите софиянци си спомнят 
добре. Трасето е върху паваж, широк път, бърза скоростна отсечка в началото, с 
доста по-малко сцепление за губите. Следва стръмно спускане върху тесен асфалт 
през гората, с много атрактивни завои, познати от състезанието „Боила ’99. Това 
означава, че пилотите непременно ще трябва да се съобразяват с това. Особено 
внимание трябва да се обърне на „Слънчевия завой” и десния след него и разклона 
за Драгалевския манастир. Има голяма денивелация, но тя не е толкова голяма, 
че да бъде от съществено значение за състезателите. Отсечката е удобна за 
наблюдение.



СЕ 2 – „Национален стадион „Васил Левски” (2,5 км)

Опит на организаторите, след като те не идват на рали, ралито да отиде при тях. 
Изключително атрактивен етап, по подобие на парковите етапи в ралита „РАК”, 
„Каталуня – Коста Брава”, „Австралия”. Характерна с много и разнообразни типове 
завои – от широки и бързи до тесни и остри, между дърветата и скокове, след 
Езерото с лилиите. Отсечката е удобна за наблюдение за публиката – местата за 
зрителите са достатъчно.
Отсечките от първия ден на рали „Виктори – София” са характерни с това, че от тях 
няма да донесат нищо сериозно в класирането. Трите специални етапа са подбрани 
така, че да бъдат максимално атрактивни.



СЕ 4, 5, 6 и 7 – „Витиня” (17,0 км / 13,03)

Започна същинското състезание със специалния етап „Витиня”, който се кара 
три пъти във вариант от 17 км и веднъж във вариант 13,3 км – само до върха. 
Изключително бърз и техничен специален етап, който обаче крие много изненади, 
защото пътят отдавна вече не се използва за масово движение. Това означава, че 
на това трасе има малко сцепление. На някои места от отсечката има доста пясък 
и фракции край завоите.Първите 12 километра са изкачване, а останалите 5 км – в 
спускане. Това е трасе, което е познато от повечето стари български състезатели.
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