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ПРАВИЛА  
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА СПОРТА  
СТРЕЛБА С ЛЪК 

 
 

I. ОБЩИ 
1. БФСЛ ще води регистър на всички регистрирани случаи на COVID-19 на свой редовно 

картотекирани за съответната състезателна година спортисти и длъжностни лица във 
всички спортни клубове, членове на федерацията, както и на съдиите по съответният вид 
спорт. 

2. Препоръчително ежемесечно тестване на лицата, които директно или индиректно 
участват в тренировъчните и състезателни процеси (спортисти, състезатели, треньори, 
длъжностни лица, обслужващ персонал) - извършване на PCR тест или бърз антигенен 
тест в оторизирано за това здравно заведение или лаборатория за наличие на COVID-19 
до отмяната на обявената в страната извънредна епидемична обстановка. За времето 
между тестовете здравословното състояние на спортистите се следи от клубния лекар, 
като информацията се отразява към медицинската документация за всяко лице. 

3. По време на спортните занимания с картотекирани състезатели, на местата за 
провеждането им не се допуска провеждане на спортни услуги граждани. Спортните 
услуги за граждани се провеждат извън часовете за тренировки на картотекираните 
състезатели. 

4. Лицата, които директно или индиректно участват в тренировъчните и състезателни 
процеси (спортисти, състезатели, треньори, длъжностни лица, обслужващ персонал), 
които вече са преболедували COVID-19, не подлежат на тестване в следващите 6 месеца. 
Удостоверяването се извършва от личният лекар и документа се съхранява в спортната 
федерация. 
 

II. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКИ  
А: НА ОТКРИТО: 

1. Да бъдат поставени дезинфектанти на видно място на входа на обекта, на който ще се 
провежда тренировъчната дейност.  

2. Всеки състезател и треньор преди влизане на терена да използва дезинфектант. 
3. Измерване на телесната температура на състезателите и треньорите преди 

тренировъчни занимания, както и медицински преглед за наличие на симптоми за остра 
респираторна инфекция (кашлица, зачервено гърло, хрема, мускулни болки, 
отпадналост и др.) 

4. Да се измерва температурата на всеки състезател и треньор преди влизане на терена. 
5. Да не се допускат лица с видими симптоми на COVID-19 и измерена температура над 

37,3⁰C. 
6. Носенето на маска по време на тренировъчен процес не е задължително, а е въпрос на 

личен избор и предпочитания. 
7. Не се допускат външни лица по време на тренировъчния процес. Външни лица са всички 

лица, непряко свързани с тренировъчния процес. 
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8. Препоръчва се отстоянието на спортистите и треньорите на разстояние 1,5 м. едни от 
други, във всеки момент, когато това е възможно. 

9. Да се използват само лични санитарни средства като кърпи и сапуни. 
10. Да не се допуска физически контакт м/у участниците в тренировъчния процес. 

 
Б: НА ЗАКРИТО: 

1. Да се спазват стрикно условията за ползване на съответната тренировъчна зала. 
2. Носенето на маска по време на тренировъчен процес не е задължително, а е въпрос на 

личен избор и предпочитания, освен ако от МЗ не е разпоредено друго. 
 
III. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ 

 А: НА ОТКРИТО: 
1. Да бъдат поставени дезинфектанти на видно място на входа на обекта, на който ще се 

провежда състезанието. 
2. Правилата за прилагане на въведените противоепидемични мерки при провеждане на 

тренировъчния и състезателен процес за спорта стрелба с лък да са разпечатани и 
залепени на видно място на входа на обекта, на който ще се провежда състезанието. 

3. Всеки състезател и треньор преди влизане на терена да използва дезинфектант. 
4. Измерване на телесната температура на състезателите и треньорите преди всяко 

състезание, както и медицински преглед за наличие на симптоми за остра респираторна 
инфекция (кашлица, зачервено гърло, хрема, мускулни болки, отпадналост и др.). 

5. Не се допускат лица с видими симптоми на COVID-19 и измерена температура над 
37,3⁰C. 

6. Носенето на маска от състезаващите се по време на състезание не е задължително, а е 
въпрос на личен избор и предпочитания. 

7. Не се допускат външни лица и публика по време на състезания, освен ако не е изрично 
разрешено със заповед от ММС. Външни лица са всички лица, непряко свързани със 
състезателния процес. 

8. Да се спазва отстояние на спортистите и треньорите от 1,5 м. едни от други. 
9. Да не се допуска физически контакт м/у участниците в състезателния процес. 
10. Санитарните помещения да се дезинфекцират на всеки 60 мин. 
11. Предлаганите храни и напитки за участниците в състезателния процес да са в 

индивидуални опаковки. 
12. Преди всяко състезание състезателите да представят на дежурният лекар на 

състезанието бележка от лекар, издадена максимум 72 часа преди състезанието, с което 
гарантират, че са клинично здрави. В случай, че състезателят има отрицателен PCR тест 
или бърз антигенен тест в оторизирано за това здравно заведение или лаборатория, 
извършен максимум 72 часа преди състезанието, то тогава бележка от лекар не е 
необходима. 
 
Б: НА ЗАКРИТО: 

1. Да се спазват стриктно разпоредбите на МЗ и ММС за провеждане на състезания за 
закрито. 

2. Да бъдат поставени дезинфектанти на видно място на входа на обекта, на който ще се 
провежда състезанието. 
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3. Правилата за прилагане на въведените противоепидемични мерки при провеждане на 
тренировъчния и състезателен процес за спорта стрелба с лък да са разпечатани и 
залепени на видно място на входа на залата, в която ще се провежда състезанието. 

4. Всички контактни повърхности в залата за провеждане на състезанието да се 
дезинфекцират преди започване на състезанието. 

5. Залата да е добре проветряема – с широко отворени прозорци или работеща 
климатична система. 

6. Всеки състезател и треньор преди влизане в залата да използва дезинфектант. 
7. Измерване на телесната температура на състезателите и треньорите преди всяко 

състезание, както и медицински преглед за наличие на симптоми за остра респираторна 
инфекция (кашлица, зачервено гърло, хрема, мускулни болки, отпадналост и др.). 

8. Не се допускат лица с видими симптоми на COVID-19 и измерена температура над 
37,3⁰C. 

9. Носенето на маска от състезаващите се по време на състезание не е задължително, а е 
въпрос на личен избор и предпочитания. 

10. Не се допускат външни лица и публика по време на състезания, освен ако не е изрично 
разрешено със заповед от ММС. Външни лица са всички лица, непряко свързани със 
състезателния процес. 

11. Да се спазва отстояние на спортистите и треньорите от 1,5 м. едни от други. 
12. Да не се допуска физически контакт м/у участниците в състезателния процес. 
13. Санитарните помещения да се дезинфекцират на всеки 60 мин. 
14. Предлаганите храни и напитки за участниците в състезателния процес да са в 

индивидуални опаковки. 
15. Преди всяко състезание състезателите да представят на дежурният лекар на 

състезанието бележка от лекар, издадена максимум 72 часа преди състезанието, с което 
гарантират, че са клинично здрави. В случай, че състезателят има отрицателен PCR тест 
или бърз антигенен тест в оторизирано за това здравно заведение или лаборатория, 
извършен максимум 72 часа преди състезанието, то тогава бележка от лекар не е 
необходима. 

    
 
 
 
 21.12.2020 г.        УС НА БФСЛ 


