
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА 

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

СЪСТЕЗАНИЯ В ЗАЛА „АСИКС АРЕНА“ ОТ 

СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА БФЛА ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА 

1. Не се допуска повеждане на техническа конференция преди състезание. 

Формулярите за отпадане от заявка за участие се изпращат само по 

електронен път - за Национален шампионат (НШ) в БФЛА до 12:00 ч., а 

за турнирите до организатора не по-късно от 13.00 ч. в деня преди 

началото на състезанието;  

2. На официалната страница на БФЛА ще бъде качвана презентация от         

Техническия делегат за съответния НШ. 

По време на състезанията не се допуска публика. 

3. Право на достъп имат само състезатели, треньори, съдии, длъжностни 

лица, организатори, охрана, технически лица и журналисти! 

4. Влизането в залата става от левия обозначен вход във фоайето, а 

напускането става от десния;   

5. На входа на зала „Асикс Арена“ на всички състезатели, треньори, съдии, 

длъжностни лица, организатори, охрана, технически лица и журналисти 

се измерва телесната температура; 

6. При влизането в залата (във фоайето до входа), се извършва контрол на 

достъпа на състезателите по реда на дисциплините /състезателят показва 

състезателният си номер/! 

7. Треньорите ще бъдат допускани в залата, показвайки разпечатка от 

регистъра на спортно-педагогическите кадри на ММС, от която да е 

видно, че са вписани в регистъра. Диплома за треньорско образование 

може да бъде приета. Дигитални носители на горепосочените документи 

също се считат за валидни; 

8. Организаторите, длъжностните, техническите лица и съдиите ще се 

допускат в залата само при наличие на акредитация; 

9. Журналистите ще се допускат при показване на журналистическа карта; 



10. При влизане в залата всички посетители (състезатели, треньори, съдии, 

длъжностни лица и други) са длъжни да използват дезинфектант; 

11. Спазва се задължителната дистанция между хората в залата от 1.50 m 

(един метър и 50 сантиметра). Нарушителите се санкционират от 

компетентните органи; 

12. Веднага след приключване на дисциплината състезателят трябва да 

напусне залата  (изключение се допуска, когото състезателят е включен в 

церемония за награждаване или подлежи на допингов контрол); 

13.Проверка преди отделните бегови дисциплини  се извършва чрез 

повикване по серии непосредствено преди извеждането на състезателите на 

пистата, без да се струпват чакащи състезатели в зоната на проверка; 

 

14.Самата проверка  се извършва при изчакване на разстояние не по-малко от 

1.50 m (един метър и 50 сантиметра) между отделните състезатели и между 

състезател и съдия; 

15. При извеждането стартиращите  се придвижват в колона през 1.50 m по 

реда на коридорите в серията; 

16. Проверката за техническите дисциплини се извършва по график, 

определен по азбучен ред на първото име на състезателя при изчакване на 

разстояние не по-малко от 1.50 m (един метър и 50 сантиметра) между 

отделните състезатели и между състезател и съдия;  

17. Извеждането към секторите на дисциплините по пистата  става в колона 

при спазване на задължителна дистанция от 1.50 m (един метър и 50 

сантиметра) между отделните състезатели и между състезател и съдия; 

18. При провеждане на дисциплините от група хвърляния, уредът, който ще 

се използва задължително се дезинфекцира преди всеки опит; 

19. При провеждане на щафетни бягания, щафетните палки, които ще се 

използват задължително се дезинфекцират преди всяка серия; 

20. При необходимост от изчакване за загряване, по време на дисциплината 

или след приключването ѝ, се спазва задължителната дистанция между 

хората от 1.50 m (един метър и 50 сантиметра); 

21. Програмата на състезанието се изготвя така, че да не допуска струпването 

на много хора едновременно в зоната на състезанието; 

 

22. Забранява се ръкостискането; 



23. В съблекалните не се допуска струпване на хора. Спортистите използват 

само лични хавлиени кърпи; 

24. За всички съдии, длъжностни, технически лица, треньори и журналисти е 

задължително поставянето на защитна маска за лице за еднократна или 

многократна употреба.Това важи и за участниците в церемониите по 

награждаване служителите и обслужващия персонал. 

25. В помещението на секретариата до съдийския състав, извършващ тези 

функции се допускат само лица от ръководството на състезанието, 

технически лица  и медицинско лице; 

26. 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 изхвърля самостоятелно; 

27. Не се допускат до състезанието лица, които не спазват хигиенните и 

противоепидемични мерки и  настоящите правила; 

28. За всички неуточнени въпроси следва да се прилагат 

противоепидемичните мерки разпоредени от Министерството на 

здравеопазването, Министерството на младежта и спорта и РЗИ. 

 

Всеки участник в състезанието (състезател, треньор, съдия, 

организатор, охрана, длъжностно лице, техническо лице и други) се 

включва доброволно и на свой риск и отговорност! 


