
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА 

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

СЪСТЕЗАНИЯ 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 НШ  в БФЛА, а за турнирите 

до организатора  не по-късно от 13.00ч. в деня преди началото на 

състезанието; 

На официалната страница на БФЛА ще бъде качвана презентация от       

техническия делагат за съответния Национален шампионат 

Съгласно заповед № РД -09-844/04.08.2020г. на Министъра на 

младежта и спорта по време на състезания на открито се допуска 

публика до 1000 души на сектор при заетост на местата не повече 50% 

при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при 

спазване на физическа дистанция от 1.50м. (един метър и 50 см.); 

2. При влизане на стадиона всички посетители(състезатели, треньори, 

съдии, длъжностни лица, зрители и други) са длъжни да използват 

дезинфектант; 

3. Да се спазва задължителната дистанция между хората на трибуните 

от 1.50 м. (един метър и 50 см.); 

4. Проверка преди отделните бегови дисциплини да  се извършва чрез 

повикване по серии непосредствено преди извеждането на 

състезателите на пистата, без да се струпват чакащи състезатели в 

зоната на проверка; 

5. 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. 

6. Проверката за техническите дисциплини да се извършва по график, 

определен по азбучен ред на 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; 



7. Извеждането към секторите на дисциплините по пистата 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; 

8. При провеждане на дисциплините от група хвърляния, уреда, които 

ще се използва задължително се дезинфекцира преди всеки опит; 

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

използват задължително се дезинфекцират преди всяка серия; 

10. При необходимост от изчакване за загряване, по време на 

дисциплината или след приключването и, трябва да се спазва 

задължителната дистанция между хората от 1.50 м. (един метър и 50 

см.); 

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

струпването на много хора едновременно в зоната на състезанието; 

12. Забранява се ръкостискането; 

13. Не се допуска използването на съблекални и бани на стадиона; 

14. Препоръчва се всички съдии, длъжностни  и технически лица да са с 

поставена защитна маска за лице; 

15. В помещението на секретариата до съдийския състав извършващ 

тези функции се допускат само лица от ръководството на 

състезанието, технически лица  и медицинско лице; 

16. 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 

специален кош за отпадъци с капак; 

17. Не 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, зрител и 

други)се включва доброволно и на свой риск и отговорност!  

 

 

 


