Противоепидимични мерки
за провеждане на 50-ти лекоатлетически турнир „АКАДЕМИК“
ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА
Организаторите на 50 –тия турнир няма да повеждат техническа конференция, а получилите право за
участие в състезанието състезатели, могат да откажат участие не по-късно от 13.00 ч. на 15.01.2021г.
На официалния сайт на СКЛА „Академик“ и на страницата на БФЛА на 15.01.2021 г. ще бъде
публикувана информация за всички технически изисквания по отношения на участниците в
отделните дисциплини (серии и начални височини в скока на височина), както и във връзка с
пропускателния режим на зала „Асикс арена“ в деня на състезанието.
Съгласно заповед № РД-09-1337/21.12.2020 г. на Министъра на младежта и спорта по време на
състезания публика не се допуска, в тази връзка организаторите въвеждат следните мерки:
1. Поставяне на входовете на зала „Асикс арена“ указания за реда на провеждането на 50 тия турнир
„Академик“. (Всички участници в състезанието ще получат предварителна информация на сайта на
СКЛА“ Академик“ за участие в турнира).
2. Провеждане на задължителен филтър за участниците, треньорите и длъжностните лица, като на
всички се измерва телесната температура на входа на зала „Асикс арена“.
3. На всички състезатели, треньори и длъжностни лица се осигуряват дезинфектанти за почистване
на ръцете при влизане в зала „Асикс арена“.
4. При влизането в залата (във фоайето до входа), се извършва първа проверка на състезателите, по
реда на дисциплините, като те и техните треньори получават акредитация, които се влизат от левия
обозначен вход ,във фоайето и ще напускат зала от десния.
5. Всички състезатели под 18 год. включени за участие в 50 –тия турнир „Академик“ имат право на
придружител, който предоставя декларация при влизане във залата.
6. Преди отделните бегови дисциплини се извършва втората проверка, чрез повикване по серии
непосредствено преди извеждането на състезателите на пистата, без да се струпват чакащи
състезатели в зоната на проверка.
7. Самата проверка да се извършва при изчакване на разстояние не по-малко от 1.50 м. (един метър
и 50 см.) между отделните състезатели и между състезател и съдия. При извеждането стартиращите
да се придвижват в колона през 1.50 м. (един метър и 50 см.) по реда на коридорите в серията.
8. Проверката за техническите дисциплини да се извършва по график, определен от съдиите по
първото име на състезателя при изчакване на разстояние не по-малко от 1.50 м. (един метър и 50
см.) между отделните състезатели и между състезател и съдия.
9. Извеждането към секторите на дисциплините по пистата в залата да става в колона при спазване
на задължителна дистанция от 1.50 м. (един метър и 50 см.) между отделните състезатели и между
състезател и съдия.

10. При провеждане на дисциплините от група хвърляния, уредът, които ще се използва
задължително се дезинфекцира преди всеки опит.
11. При провеждане на щафетни бягания, щафетните палки, които ще се използват задължително се
дезинфекцират преди всяка серия.
12. При необходимост от изчакване за загряване, по време на дисциплината или след
приключването й, трябва да се спазва задължителната дистанция между хората от 1.50 м. (един
метър и 50 см.).
13. Програмата на състезанието е изготвена така, че да не допуска струпването на много хора
едновременно в зоната на състезанието.
14. Забранява се ръкостискането.
15. В съблекалните се създава организация, която да не позволява използването на шкафчета
намиращи се непосредствено едно до друго и да се ограничи броя на спортисти, които могат да се
намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора. Спортистите използват
само лични хавлиени кърпи.
16. За всички съдии, длъжностни, технически лица и треньори е задължително поставянето на
защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо
носа и устата, в това число кърпа, шал или други за всички лица. Това важи и за служителите и
обслужващия персонал.
17. В помещението на секретариата до съдийския състав извършващ тези функции се допускат само
лица от ръководството на състезанието, технически лица и медицинско лице.
18. Забранява се консумацията на храни и напитки (с изключение на вода и други безалкохолни
освежаващи напитки, които всеки лично носи за собствена консумация по времето на състезанието).
Пластмасовите бутилки за напитки и други отпадъци, генерирани по време на състезанието, всеки
самостоятелно изхвърля задължително в кош за отпадъци.
19. Не се допускат до състезанието лица, които не спазват хигиенните и противоепидемични мерки
и настоящите правила. Всеки участник в състезанието (състезател, треньор, съдия, организатор,
охрана, длъжностно лице, техническо лице и други) се включва доброволно и на свой риск и
отговорност!
20. Допускат се представители на медиите при осигуряване на дистанция от минимум един и
половина метра между журналистите. Настаняването на журналистите се организира, така че да
няма пряк контакт между журналисти и състезатели, като се осигурява дистанция от минимум три
метра между журналисти и състезателите.
21. Участниците в церемониите по награждаване, задължително трябва да са с предпазни маски
или шлемове

