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1. Competitors behaviour during accident. 
1. Поведение на екипажите по време на инцидент 

 
40.3 INCIDENT ON A SPECIAL STAGE 
 

40.3.2 Any crew which has the red “SOS” sign displayed to them, or which sees a car which has suffered 
an accident, and the OK sign is not shown, shall immediately and without exception stop to render assistance. 
All following cars shall also stop. The second car at the scene shall proceed to inform the next radio point. 
Subsequent cars shall leave a clear route for emergency vehicles. All crews stopped by this procedure will 
be allocated a time according to Art. 39. 
 40.3.3 In the case of an accident where immediate medical intervention is not required, or of a car stopping 
for any other reason on or beside a special stage, whether temporarily or permanently, the following applies: 

- The OK switch on the emergency console must be activated within one minute (if applicable) 
- The green “OK” sign must immediately be displayed to the following cars and to any helicopter 

attempting 
to assist. If the crew leaves the vehicle, the “OK” sign must be displayed so that it is clearly visible to all other 
competitors. 

- The red triangle must be placed in a conspicuous position on the same side of the road as the car by a 
member of the crew at least 50 metres before the car’s position, in order to warn following drivers, even if 
the car is off the road. 

40.3.4 Should it not be possible, for whatever reason, to display the OK/SOS board in any of the above 
situations, this may be replaced by an evident and clearly understandable sign language shown by the crew 
outside of the car: 

- an arm and thumb up to indicate "OK" 
- crossed arms above the head to indicate "SOS". 

40.3.5 Any crew which is able but fails to comply with the above rules will be reported by the clerk of the 
course to the Stewards. 

40.3.6 The road book shall contain a page giving the accident procedure. 
40.3.7 Any crew retiring from a rally must report such final retirement to the organisers as soon as possible, 

save in a case of force majeure. Any crew failing to comply will be subject to a penalty at the Stewards’ 
discretion. 
 
 
 
 
40.3 ИНЦИДЕНТ В СПЕЦИАЛЕН ЕТАП 
 
 40.3.2 Всеки екипаж, на който е показан червен знак „SOS“ или който вижда, че даден автомобил е 
претърпял сериозно произшествие и в автомобила или извън него се виждат двамата членове на екипажа, 
които обаче не показват знак „OK“ трябва незабавно и обезателно да спре, за да се окаже помощ. Всички 
следващи автомобили трябва също да спрат. Вторият автомобил, пристигнал на местопроизшествието, 
трябва да продължи, за да уведоми за случилото се най-близкия радио пункт. Следващите автомобили 
трябва да напуснат трасето, за да освободят място за линейките. Всички екипажи, спрели поради тази 
причина, ще получат време съгласно чл. 39. 
 
 
 



 
 

40.3.3 В случай на произшествие, при което не се изисква незабавна медицинска намеса или на 
автомобил спрял по всякаква друга причина на или до специален етап, независимо временно или за 
постоянно, се извършват следните действия: 

 Ключът „ОК“ на аварийната конзола (ако я има) трябва да се активира в рамките на 1 минута; 

 Зеленият знак „OK“ трябва незабавно да бъде показан на следващите автомобили и на 
хеликоптера, който се опитва да помогне; 

 Ако екипажът напусне превозното средство, знакът „OK “ трябва да се постави, така че да се 
вижда ясно от всички следващиекипажи. 

40.3.4 Всеки екипаж, който е в състояние да спазва горепосочените правила, но не го е направил, се 
докладва на директора на ралито. 

40.3.5 Пътната книга трябва да съдържа страница с описание на процедурата при възникване на 
инциденти. 

40.3.6 Всеки екипаж, който отпада от ралито, трябва да уведоми възможно най-скоро организаторите за 
окончателното си напускане, освен в случай на форсмажорни обстоятелства. Всеки екипаж, който не се 
съобрази с това правило, подлежи на санкциониране по преценка на спортните комисари. 

 
 
 
 

Clerk of the Course Zhivko Minchev 

 


