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ПРАВИ&А  
за про-е/дане на състезате5на и 

трениро-ъчна дейност - ус5о-ията на 
обя-ена пандемия от COVID-19 

 

 

 

I. ОБЩИ  

1. Настоящите правила имат за цел да осигурят възможно най-добрите и безопасни условия 
за участие в състезания провеждани под егидата на БФДС (Българска Федерация по 
Динамична Стрелба), в условията на световна пандемия от COVID-19.  

2. Настоящите правила са валидни и задължителни за всички лица (състезатели, треньори, 
мениджъри, организатори, съдии  и др.) участващи в официални състезания включени в 
спортния календар на БФДС.  

3. Не спазването на настоящите правила подлежи на санкции както от органите на РЗИ по 
места, така и от оторизирани такива представители на МЗ, ММС и/или БФДС.  

II. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНА И ТРЕНИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ 

4. Дезинфекцията на мишените и стойките за мишени преди всяка тренировка и/или 
състезание е задължение на организаторите. Препоръчително е използването на 
еднократни ръкавици и последващо измиване на ръцете със сапун или дезинфектант. 
Задължително е разделното изхвърляне на използваните ръкавици и ЛПС на 
предвидените за това места. 

5. Желателно е да се избягват стартови позиции, изискващи от състезателя да държи или 
докосва части от сцената или декори. 

6. При пристигането на стрелбището всички състезатели трябва да носят маска и защитни 
очила. Препоръчително е да се използва маска по всяко време на 
състезанието/тренировката, използването на защитни очила е задължително според 
Правилника. 

7. Всеки състезател е длъжен да дезинфекцира ръцете си при пристигането на всяка сцена. 
Дезинфектант на спиртна основа трябва да бъде осигурен на всяка сцена от 
организаторите. 
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8. Съдиите, помощниците и официалните лица трябва да носят маски и защитни очила по 
всяко време и да имат на разположение ръкавици за еднократна употреба в случай, че е 
необходим персонален контакт с друго официално лице или състезател. 

9. След брифинга на всяка сцена Съдията на сцената е длъжен да осигури достатъчно време 
за прохождане на сцената на всички състезатели, така че да се запазва необходимата 
дистанция между тях. 

10. Съдията трябва да се увери, че състезателя е сложил правилно маската си преди да обяви 
сцената за свободна и да започне отчитането на попаденията. 

11. Размера на всеки скуод от състезатели трябва да се определя в съответствие с големината 
на свободното пространство и препоръките на РЗИ. 

12. Препоръчително е избягване на струпване на състезателите на сцени без спазване на 
необходимата дистанция. 

13. В съответствие с наредбите на МЗ и РЗИ до отмяната им се забранява присъствието на 
зрители по време на провеждането на състезания. 

14. Струпването на състезатели или официални лица без необходимата дистанция от 1.5м е 
забранено. 

III. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ 

15. С цел по-добра информираност на участниците и техните екипи, организаторите са 
длъжни да поставят на видно място информационни табели, съобразно изискванията на 
МЗ, ММС и местните власти относно превенцията на разпространението на COVID-19 или 
други инфекциозни заболявания. Табелите могат да съдържат всякаква допълнителна 
информация която организатора счита за важна.  

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  

16. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СЪБЛЮДАВАТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ 
ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРЕПОПРЪКИ И НАРЕДБИ НА МЗ И ММС ОТНОСНО 
ПОВЕДЕНИЕ, ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА 
СЪСТЕЗАНИЯТА.  

 

 

 

гр. София Никола Пепелишев 
20.07.2020 / Секретар на  БФДС / 

 

 


