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Х Класик рали “Варненски автомобилен събор” в Балчик
Две  лета  съм  свидетел

на отлично организирания
Варненски  автомобилен
събор  на  коли-ветерани,
който  има  история  и  в
Балчик като  част от мар-
шрута.  Десетият  по  ред
събор  започна от  Дворе-
ца на  културата и  спорта
във  Варна  на  23  август
2014  г.,  организиран  от
“Нептун моторспорт” със
съдействието  на  “Авто
мото ретро клуб”  Варна,
и АСК-СБА   Варна.

Първи стартираха мина-
логодишните  първенци
Николай Ковачев и Росен
Колев (Porsche 924). Сен-
зация!  Под  номер  3  на
старта  бе  автомобилът-
победител от първия Вар-
ненски събор през далеч-
ната 1938 г.  BMW 319 от
1936 г., с който се е състе-
завал  известният  пилот
Димитър  Соколов.  Днес
зад волана е сегашният му
собственик  Тодор  Деля-
ков от Поморие. Той слу-
чайно открива стария ав-
томобил и с радост, енту-
сиазъм, желание и пари го
възстановява.  Балчиклии
го видяха с очите си и от-
крито му се възхитиха. Аз
бях сред тях.

Собствениците на ретро
коли приемат с радост все-
ки израз на подкрепа към
тяхното скъпо увлечение -
да съхраняват автомобил-
ната история на света  каза
Орлин Пенев, секретар на
„Авто-мото  ретроклуб
Варна” и главен организа-
тор на Събора за класиче-
ски автомобили. Решение-
то на проблемите на коле-
кционерите се свежда пре-
ди всичко до необходимо-
стта от законови промени.
Музеите за  ретроколи на-
всякъде по света са  част-
ни. Държавите по принцип
инвестират средства и уси-
лия в друг тип историчес-
ки ценности, затова пък в
много страни действа рег-
ламент, на базата на който
се предлагат различни об-
лекчения  за членовете на
автоклубовете.От  10-15
години разчитаме софийс-
ката организация  Българ-
ски  автомобилен  клуб
„Ретро”  да представя  ис-
канията ни пред институ-
циите. На този етап няма
особен  резултат.  Според
световните стандарти  за
ретро се признават коли на
повече от 30 години.

У нас обаче от годишен
преглед са освободени са-
мо автомобилите,  произ-
ведени преди 1960 г. Нас-
тоявахме и за регистраци-
онни  табели с  H  (от  анг-
лийското „history”, което в
превод  означава  „исто-
рия”).  Някои  от  собстве-
ниците имат по 2 или пове-
че возила. Би било  добре
да получат право да полз-
ват една и съща табела за
колите си - все пак не мо-
гат да шофират по някол-
ко  наведнъж”-  посочва
Орлин Пенев. Той припо-
мни, че много от ретроко-
лите  дори се  транспорти-
рат с платформи за учас-
тията си по изложения или
автопоходи. Солено ни из-
лизат  и  застраховките
„Гражданска  отговор-

ност”, въпреки че една ком-
пания се съгласи да напра-
ви отстъпки  за  членовете
на нашия клуб, обясни още
Пенев.

В първия  етап  до  Бал-
чик  за точна езда най-стри-
ктно  следваха  графика
варненците Мартин Арги-
ров и Жени Никова  Арги-
рова  с Datsun 280 Z плюс
едно симпатично и много
пъргаво куче-дакел,  което
е не само домашен люби-
мец, но и „ техник” и тали-
сман на екипажа.

Втори се  класираха по-
томственият авто състеза-
тел Хари Андреасян и Ан-
джелика Ованезова с ВАЗ
2101. Известната варненс-
ка фамилия на Хари оби-
ча, колекционира и се със-
тезава  с ретро  коли  -  си-
нът,  снахата, дъщерята,  а
преди това бащата на Ха-
ри,  който  печели  рали
„Хеброс”  Пловдив  през
1973 г./за коли, произведе-
ни през  1966 г./В  Балчик
около  тяхната  кола  ВАЗ
21011, дълго време се суе-
тя  Сергей  Капошин  от
гр.Смоленск, каза, че била
известна с прякора си „ко-
пейка”, въздиша по колата
и по младостта си, която от-
давна „убежала”.

Наградният фонд е  ну-
ла лева. Има само купи и
грамоти, но това ни стига
ние сме за спорта   казаха
Хари и  Анджелика и  ми
постнаха снимка на много-
то спечелени награди през
състезателните години на
семейството.

Много интересен разго-
вор имах с младежки енту-
сиазираното сем.Стефан и
Виолета  Капитанови  от
Варна. С  Mercedes 560 SL
те се класираха трети. Ка-
то абсолютни авто  люби-
тели,  те  жертват  време,
усилия, инвестиции, за да
имат кола, която да им но-
си радост и те щастливо да
порят с нея въздуха  през
възхитените погледи на ав-
томобилни естети. Винаги
са карали стари автомоби-
ли, но  са  ги  поддържали
като нови. Какви чувства
може да предизвика кола,
която  харчи  много  гори-
во  8 цилиндъра, 240 к.с.!
Но с такава  кола печелят
само  преди седмица  наг-
рада за най-изискан авто-
мобил сред 60 други мер-
цедеси  пред  входа  на
Морската  градина  във
Варна. Синът им живее в
Америка и е наследил лю-
бовта  към  ретро  автомо-
билите  като  поддържа  7
класически мерцедеса.

Първото място в дисци-
плината „точна езда” спе-
чели  екипажът  Георги
Христов Георгиев и Антон
Панайотов  с Porsche 944,
черно на цвят, произведе-
но в  Германия през  1985
г.те гледат на колата  като
на реликва, и с право    тя
им носи толкова радост и
удовлетворение при  учас-
тието си в ретро събори от
както са членове на ретро
клуба   през  2000 г. Пече-
лили са и се готвят за нови
участия  в  Хасково,  Бур-
гас  и  Варна.  На  Балчик
гледат  като  на  прекрасно
място, където много тури-

сти да видят автомобили-
те им и да ги оценят. Което
и  стана.  На  централния
площад „21 септември” на
23 август  се наредиха  21
автомобили, кой от кой по-
интересни  и достъпни  за
разглеждане,  фотографи-
ране и разговори с отзив-
чивите за информация со-
бственици .

 Втори се класираха Де-
телин  Нанев  и  Габриела
Нанева със Citroen 2CV.

Третото  място  заеха
шампионите от  миналата
година Николай Ковачев и
Росен Колев с Porsche 924.

В състезанията по майс-
торско управление, които
тази година включваха два
етапа със слалом (в Балчик
и на летищото в Могили-
ще) начело излезе 24-годи-
шният Александър Пеев с
маневрения  Trabant  601
RS, който е олекотен /400
кг./,има 800 куб.м. и 60 к.с.
Бащата  на  Александър
Ангел Пеев, има 4 трабан-
та, сервиз за стари и нови
автомобили, магазин за ав-
точасти. Животът му и на
цялото семейство  минава
под знака на автомобили-
те, спомените за успешни
участия  в  ралита  в  Тете-
вен, Лозница, Бяла и  же-
ланието да се занимават с
любимото си хоби. Ангел
ми каза най-хубавия виц,
който съм чувала за  тра-
банта:  попитали  Радио
Ереван коя е най-дългата
кола.  Радиото  отговори-
ло,  че  това  е  трабантът,
защото се измервал с пу-
шека отзад.

След Александър  Пеев
застанаха  Петко Петков с
Лада 2107  и Георги  Геор-
гиев с  Porsche 944.

Някои състезатели бяха
дошли с целите си семейс-
тва. Например екипажът с
№5 Пламен Атанасов (пи-
лот),  Катя  Лукова-Атана-
сова  (щурман)  бяха  и  с
двете си деца, наследници
на  фамилния  Мерцедес
380  SLC. Те  организирах
с още четири  автомобил-
ни”деца голяма гонитба на
дакела на Аргирови и на-
правиха няколко  основни
ремонти на детската коли-
чка пред хотел „Балчик”.

На един дълъг и тежък
банкет  в  хотел  „Балчик”
всички екипажи, в разши-
рен състав, се веселиха по-
чти до сутринта като при-
ятели  и  разговаряха  като
съмишленици, макар че на
следващия ден ги очаква-
ше нов етап от състезание-
то  Балчик-Аксаково-Вар-
на. Жените пилотки и на-
вигаторки яростно  влязо-
ха  в спор със съдийската
четворка по повод отчита-
не резултата от скоростна-
та  отсечка  в  Балчик  /по
алея „Ехо”/ и даването на
наказателни точки. Да, без
женски хъс автомобилни-
те емоции не са достатъч-
ни. Още повече, че жените
отскоро са в този спорт.

Маршрутът  на  ралито
бе с дължина 153 км, вклю-
чващ 12 часови контроли,
4  етапа “точна езда”  и  2
етапа “ слалом”. Участва-
ха 21 екипажа.Ралитое част
от националния  шампио-
нат  за ретро-возила  и  е  с

коефициент на трудност 3.
То е различно от ретропа-
рада,  който  се проведе  в
Каварна, Мангалия и Кон-
станца, макар че някои съ-
стезатели  участваха и  на
двете  ретро прояви.  Бъл-
гарска  работа    казаха ня-
кои  запознати от кухнята
на състезанието. Не може
да няма деление и ежби. И
все пак десетото юбилей-
но издание на ретросъбо-
ра бе най-масово посетено-
то състезание  от 2008  г.,
когато  са  участвали  24
екипажа. То е така да се ка-
же ретро-вариант на рали-
то, проведено под същото
име  от БАТУК  (Българс-
ки  автомобилен  туринг-
клуб) през 1938 и 1939 г.

Освен  общото  подреж-
дане тази година бе пред-
видено класиране  по кла-
сове,  според годината  на
производство  на  автомо-
билите: клас Янгтаймери,
клас до 1983 г., два екипа-
жа с два различни модела
на  Порше    Георги  Геор-
гиев/Антон  Панайотов
(944) и шампионът за ми-
налата  година  Николай
Ковачев и навигаторът му
Росен  Колев  завършиха
първия  ден  на  Десетия
класически  рали Варнен-
ски  автомобилен  събор
начело в генералното кла-
сиране, като двете герман-
ски машини са разделени
от минималните 2.69 сек.

Плевенчанинът  Тихо-
мир Стаменов и неговият
варненски  навигатор  Ге-
орги Алясов, с тъмни слън-
чеви  очила,  /времето  в
Балчик  бе невероятно го-
рещо,  докато  във  Варна
плющеше дъжд/, донесоха
много настроение като ни
припомниха колко  важен
беше  по  времето  на  соца
полският ЖУК. Даже и се-
га  го  употребяват за  пре-
нос-превоз  и  са  го  укра-
сили и отвън, и отвътре ка-
то типична шофьорска ка-
бина. Ама му отива.

Поздравление  за  Ор-
лин Пенев, съдиите и вси-
чки организатори, на ко-
ито им стигнаха силите, за
да  превърнат  десетия
юбилеен  авто  ретро  съ-
бор  в  празник  за  позна-
вачи  и  ценители  на  кла-
сическите возила.

Маруся КОСТОВА

Изненада за балчиклии бе автомобил от 1936 година.   Фото: М. Костова

Най-много вицове има за трабанта. Един от тях ми каза екипажът
на трабанта, споделен в статията.                                           Фото: М. Костова

Запалена и чаровна
фоторепортерка на

Х Класик рали
“Варненски

автомобилен събор”

Тихомир  Стаменов  /Плевен/  и Георги  Алясов  /Варна/  управляват
незабравимия от соц-времето полски ЖУК.                  Фото: М. Костова

Потомствен интерес на новото поколение към стария автомобил.




