ПРАВИЛА
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС
ПО СТРЕЛБА С ЛЪК
1. Спортен клуб, домакин на първенство от ДСК, трябва да определи Отговорник по контрола
за спазването на противоепидемичните мерки за съответното състезание. Най-късно 5 дни
преди началото на проявата да се изпратят в БФ Стрелба с лък по e-mail: bfsl@abv.bg данни
(три имена, ЕГН, телефон и имейл) на лицето, което ще контролира спазването на
противоепидемичните мерки, посочени по-долу.
2. Всеки спортен клуб-домакин информира в писмен вид съответната Регионална здравна
инспекция, че в населеното място ще се проведе състезанието в определените за това дати;
3. Треньорът на всеки отбор ежедневно следи за състоянието на всеки състезател и
евентуалното наличие на грипоподобни симптоми - настинка, хрема, кихане, болки в
гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура. Болните състезатели се изолират
незабавно в отделна стая;
4. Съгласно заповедите на министъра на здравеопазването и министъра на младежта и
спорта, следните мерки са задължителни при провеждането на Държавни първенства по
стрелба с лък:
• Лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки гърлото, лека кашлица и повишена
телесна температура не се допускат в залата;
• Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна
употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за
служителите, персонала, треньорите, съдиите и длъжностните лица в залата;
• Допуска се само конкретните състезатели участващи в състезанието да не поставят защитна
маска, когато стрелят;
• Всички състезания се провеждат без публика, като в залата се допускат само лицата,
посочени в Приложение 1.
4.1. Клубът домакин носи отговорност за създаването на следната организация в залата:
• поставяне на видни места настоящите указания;
• провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички влизащи в залата се измерва
телесната температура и не се допускат лица с повишена температура;
• създаване на организация при влизане в залата - спортистите, треньорите и длъжностните
лица да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, гел или сапун като същите да бъдат
осигурени на входните врати;
• в съблекалните да се ограничи броят на спортистите до максимум 6, които могат да се
намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора;
• спортистите използват само лични хавлиени кърпи;

• максималната хигиена в съблекалните и залата да се осигурява чрез строги процедури за
редовно почистване и дезинфекция, на всички контактни повърхности, които могат да се
докоснат;
• служителите от персонала се защитават с маска за лице, шлем или преграда, както и с
ръкавици;
• провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на симптоми от спортистите,
треньорите и длъжностните лица и как да се справят с тях;
• поставят се на видно място информационни табели, които информират спортистите,
треньорите и длъжностните лица за задължението да се спазва физическа дистанция, винаги
когато е възможно, и хигиена на ръцете при посещение на залата;
• препоръчва се естествена вентилация на залата, когато е възможна;
• не се допуска струпване на хора около и пред входовете извън залата;
• съгласно тези правила, одобрени от УС на БФ Стрелба с лък, в залата не се допускат други
лица, освен участващите спортисти, треньори, съдии и длъжностни лица, съгласно
Приложение 1.
4.2. Спортистите, треньорите, съдиите и длъжностните лица спазват следните
противоепидемични мерки:
• трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в залата;
• лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки гърлото, лека кашлица и повишена
телесна температура не се допускат в залата;
• следват указанията на служителите в залата;
• извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане в залата;
• изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
• състезателите влизат в състезателната зона/спортната зала/ с чисти маратонки;
• не се допуска треньорите и други придружаващи спортистите лица, да стъпват в
състезателната зона/спортната зала/ с обувки;
• Спортен клуб, участник в ДП представя на Главният съдия, по време на техническата
конференция, декларация от родител (за състезатели ненавършили 18 г.) или декларация от
състезател, навършил 18 г. (Приложение 4);
• Спортен клуб, участник в ДП представя на Главният съдия, за съответния ден декларация от
треньора/водача на отбора (Приложение 2).

5. При съмнение за наличие на заразено лице с коронавирус КОВИД-19, то се изолира, и се
отпраща за допълнителни изследвания и диагностициране в препоръчано от здравните
власти лечебно заведение в населеното място. Лечебното заведение се уточнява от
Отговорника по контрола за спазването на противоепидемичните мерки преди провеждането
на състезанието с представители на Районната здравна инспекция. Организаторите на
състезанието не поемат разходите за проведените изследвания и прегледи.
6. При установен случай на заразен с КОВИД19 участник в ДП, се извършва лабораторно
изследване на всички контактни с него лица, съгласно указанията на здравните власти.
Организаторите на състезанието не поемат разходите за проведените изследвания и прегледи.
В този случай се следват стриктно указанията на здравните власти и ако по тяхна преценка
целият отбор/отбори трябва да бъдат поставени под карантина, то съответният отбор спира
незабавно участието си в ДП. В случай, че съгласно указанията на здравните власти се
наложи прекратяване на съответното ДП преди приключването му, по предложение на
главното съдийско ръководство на първенството, утвърдено от УС на БФ Стрелба с лък, ще
се вземе решение дали е възможно да се обяви крайно класиране, съобразно етапа, в който
ДП е прекратено.
7. Изисквания за награждаване:
• построяването на състезателите за церемонията по награждаване се подреждат на мин. 1.5 м
разстояние между отделните отбори;
• награждават се състезатели от 1-во до 3-то място на стълбичка за награждаване;
• състезателите се подреждат без ръкостискане и без целуване, както помежду си така и от
страна на награждаващия;
• лицата, които награждават трябва да бъдат с маска и ръкавици
8. Изисквания за провеждане на тренировъчни занимания в Спортните клубове:
• ръководителите и треньорите в Спортните клубове трябва изпълняват заповедите на
здравния министър и на министъра на младежта и спорта'
• да се осигурят дезинфектанти в залите;
• да не се допуска присъствие на родители и външни лица в тренировъчните зали;
• да се оказва контрол на достъп в залите само на здрави спортисти.

