
 

 

Пресрелийз №1 

Монбат Рали Сливен 2018 посреща 48 екипажа и състезатели от 
11 националности 

Монбат Рали Сливен 2018 ще посрещне 48 екипажа и състезатели от 11 
националности. Състезанието е втори кръг от Българския рали шампионат и 
четвърти кръг от Балканския рали трофей на ФИА и ще се проведе на 27, 28 
и 29 юли. 

Със стартов номер 1 ще стартират шампионите за миналата година в 
националния рали шампионат Тихомир Стратиев и Добрин Борисов (Марина 
Моторспорт, Пежо 208 R2). Сочените за фаворити за победата в състезанието 
Йордан Атанасов / Янаки Янакиев (АРТ Рейсинг, Мицубиши Лансър Ево 9) и 
Мирослав Ангелов / Недялко Сивов ( Мегапорт Рейсинг, Шкода Фабия R5) са 
съответно с 2-ри и 3-ти стартов номер. 

Първи от чуждестранните екипажи ще стартират турците Мустафа Чакал / 
Мехмет Кьолеолу (GP Garage My Team, Мицубиши Лансър Ево 9), като те са 
със стартов номер 5. Румъниците  Влад Козма / Флорин Дорца (FIAT 124 
Abarth, RGT) ще бъдат с номер 6. 

За 38-то си издание на най-силното българско рали в последните сезони 
намери силен партньор в лицето на една от най-добре развиващите се  
български компании Монбат Груп. Компанията е сред лидерите в 
производството на акумулаторни батерии в  Европа, а логото и ще присъства 
във всички информационни бюлетини, официални документи и върху 
състезателните автомобили. 

Монбат Рали Сливен 2018 ще започне в петък (27 юли) с церемониален старт 
на площад „Хаджи Димитър“ в 16:30 часа. В 19:32 ч. започва първия супер-
специален етап, който ще се проведе в района на Ж.П. Гара Сливен. 

В съботния ден организаторите са предвидили 6 скоростни отсечки с обща 
дължина 129,21 състезателни километра. 

В програмата на неделния ден са включени 4 скоростни етапа, като тяхната 
обща дължина е 43,06 състезателни километра. 

Награждаването на победителите в Монбат Рали Сливен 2018 ще се състои от 
14:35 ч. на площад „Хаджи Димитър“ в центъра на Сливен. 

Актуална информация, снимки и видео от състезанието може да откриете на 
официалния уеб сайт на Монбат Рали Сливен 2018 – www.rallysliven.com 


