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Спортен клуб Мегапорт е основан 
на 15 юни 2012 във Велико Търново. 
През сезон 2013 отбора взима 
шампионската титла в категория 
планински изкачвания. 
През сезон 2017 дава сериозна 
заявка за шампионска титла в 

отборното класиране за Българския 
рали шампионат. 

ОТБОР 

След 3 изминали състезания отбора завоюва 3 
първи места на Рали България,Рали-спринт 
Дряново и Рали Твърдица). Това прави за 
момента Спортен клуб Мегапорт лидер в 
отборното класиране по рали. 



Роден на 10.11.1972г. в град Велико Търново. 
През 2003 година става шампион по картинг в 
клас ICA. 
От 2012 година насам е с постоянно участие и 
класации в първите 3 места.  
Най-успешната му година е 2013. Става шампион 
на планинско изкачване и рали.  
За момента (сезон 2017) се движи на 2-ра 
позиция в генералното класиране за Българския 
рали шампионат. 

Мирослав Ангелов 
 



Роден на 02.10.1979 в град София 
Започва състезателната си кариера през 
2002 година. 
Многократен шампион и вицешампион на 
България в класовете Н2,Н3,А6. 
За момента (сезон 2017) се движи на 4-та 
позиция в генералното 
класиране за Българския рали шампионат. 

Игнат Исаев 
 



Антон Титов 
 

 
Роден на 07.09.1982 в град София 
Започва състезателната си кариера през 
2011 година. 
През 2014 година завършва 3-ти в 
годишното генералното класиране за 
Българския рали шампионат и 1-ви в рали 
шампионата за предно предаване 
(2WD).През 2016 е вицешампион на 
България по рали в клас RC5. 
 



АВТОМОБИЛ 

      Ситроен ДС3 Р3 Макс 
 
      Двигател: 

    1600 кубика, 234 конски сили,  
   370 нютон метра при 3000 оборота 
 
               Окачване: 
            Boss 

           
         Трансмисия:  
        тип-предно предаване(2WD) 
      скоростна кутия - 6 степенна  
     секвенционална  
 
Тегло:     1080кг. 



 

АВТОМОБИЛ 

      Пежо 208 Р2 
 
      Двигател: 

    1600кубика, 185 конски сили, 190 нютон 

   метра при 6.300 оборота 

 
               Окачване: 
            Ohlins  
           
         Трансмисия:  
        тип-предно предаване(2WD) 
      скоростна кутия - 5 степенна  
     секвенционална  
 
Тегло:     1030кг. 



18-19 ноември 
 

рали „Хеброс“ Пловдив  2017 (асфалт) 

7-8 октомври 
 

рали „Стари столици“  Шумен  2017 (асфалт) 

1-3 септември 
 

рали „Сливен“  2017 (асфалт) 

19-21 Май 
 

рали „България“ Варна  2017 (асфалт)  Победител: Игнат 
Исаев  

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 



 Skoda Fabia R5 

 Двигател: 

 1600 кубика 275 конски сили 

 420 нютон метра при 4,750 
оборота 

 Окачване: 

 McPherson 

 Трансмисия: 

 4x4 5 степенна секвенционална 
скоростна кутия 

 Тегло: 1230кг 

Оферта-Сезон 2017 
 



СПОНСОРИ 



     Състезателния автомобил ще бъде брандиран с цветовете на партньорите и техните лога 
разположени върху него в зависимост от степента на участие във финансирането на програмата; 
 
     Облеклата на техническия екип на отбора могат да бъдат изцяло брандирани с цветовете и логата 
на партньорите на отбора; 
 
     Партньорите на отбора ще получат възможността за организиране на специални събития преди 
всеки кръг от Националния рали шампионат; 
 
     Партньорите на отбора ще получат възможност за организиране на тим билдинг събития за своите 
за своите служители; 
 
     Ще бъде създаден уеб-сайт за отбора, който ще насочва потребителите към корпоративните сайтове 
на партньорите; 
 
     За партньорите на отбора се предлага възможност за презентация на картинг писта - Хасково; 

Kaкво предлага MegaportRacing на своите партньори? 


