
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ 

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

/съгласно заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването и 

заповед № РД-09-1039/30.09.2020 г. на Министъра на спорта/ 

 

I РАЗДЕЛ – ОБЩИ ПРАВИЛА 

1. Всички състезания по ориентиране по време на извънредна епидемична 

обстановка, организирани под патронажа на Българската федерация по 

ориентиране (БФО) се провеждат по действащия правилник и настоящото 

приложение. 

2. Опазване на здравето на състезатели и организатори трябва да е първостепенна 

задача в тълкуването и прилагането на тези правила.  

3. При разработването на настоящото приложение са взети предвид нормите и 

правилата на Министерство на здравеопазването и Министерство на младежта 

и спорта. 

4. Всеки участник в състезание по ориентиране се включва доброволно и на свой 

риск и отговорност! 

5. Личният треньор отговаря за спазване на настоящите правила и прилагането на 

хигиенните и противоепидемични мерки, свързани с COVID-19 и е длъжнен да: 

- а) уведоми състезателите си за правилата, при които може да се участва на 

състезания; 

- б) контролира състезателите си за строгото спазване на всички хигиенни и 

противоепидемични мерки по време на състезания; 

- в) не допуска до старт лица, които не спазват хигиенните и 

противоепидемични мерки и настоящите правила; 

6. Допълнителни предписания, които не противоречат на това приложение и 

правилника, може да бъдат определени от организатора. Те се нуждаят от 

одобрението на УС на БФО. 

7. Тези правила и всякакви допълнителни предписания са задължителни за 

състезателите, ръководителите на групи, треньорите, съдиите, наблюдателите и 

други лица, свързани с организацията или в контакт с участниците и които могат 

да влияят върху състезанието. 

8. В поканата за състезания се дават допълнителните правила за провеждане на 

състезанието по време на извънредна епидемична обстановка. 

9. Забраняват се официални откривания и закривания на състезанията. 



10. В района на състезанията се спазва задължителна  дистанция между хората от 

2.50 м. (два метра и 50 см.). 

11. Главният съдия и контролният съдия съблюдават за строгото спазване на всички 

хигиенни и противоепидемични мерки по време на състезания. 

 

II РАЗДЕЛ – СЕКРЕТАРИАТ 

1. Секретариата задължително се разполага на открито пространставо. 

2. При извършване проверка на документите на участниците, изчакването  да става 

на минимално разстояние между хората – 2.50 м. (два метра и 50 см). 

3. Треньори и ръководители на отбори преди контакт със съдиите от секретариата 

задължително използват дезифектант за ръце, който е осигурен от организатора 

и е поставен в непосредствена близост ( до 5 метра).  

4. Съдиите от секретариата задължително работят с ръкавици за еднократна 

употреба. 

5. При предоставяне за временно ползване на контролни карти (чипове), преди 

това те са дезифенкцирани от организатора. 

6. Всички заявки и плащания по възможност да се извършват он-лайн. 

7. Материалите за ръководителите на групи да бъдат разпределени 

предварително при спазване и прилагане на хигиенните и противоепидемични 

мерки. 

 

III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТА И НАЧИН НА СТАРТИРАНE 

1. Жребият трябва да бъде теглен така, че да не стартират повече от 8 участници 

едновременно. Желателно е да се стартира на по-големи, приблизително равни 

интервали.  

2. Жребият трябва да бъде теглен така, че състезатели над 60 годишна възраст да 

стартират отделно. 

3. При организиране на карантина се забранява тя да бъде в затворени 

помещения. 

4. Разстоянието между линиите на пре-старта трябва да бъде минимум 10 метра. 

5. След като влезе в стартовия коридор, всеки състезател спазва дистанция от 

другите стартиращи състезатели. Съдиите на старт следят за тази дистанция. 

6. При електронна регистрация (стартова станция) на старта се допуска ±10 сек., 

ненаказуемо отклонение от стартовото време при регистрацията. 

7. Кутии, маси или пликове за състезателните карти на различните възрастови 

групи се подреждат една от друга на минимална дистастанция от 1,5 метра, 

след стартовата линия.  
 

IV РАЗДЕЛ - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАЛНАТА АРЕНА 

 



1. Не се допускат контакти и престой на финалната арена преди и след 

приключване на състезанието. 

2. Щом участникът премине финалната линия, за него етапът/състезанието 

свършва. Той предава на съдиите своята контролна карта (или 

информацията от нея). При необходимост от изчакване, то  да става на 

минимално разстояние между хората – 2.50 м. (два метра и 50 см). 

3. При предоставяне за временно ползване на контролни карти (чипове), след 

като състезателят е прочел чипа при оператора на системата, то той връща 

чипа в специална кутия, която е осигурена от организатора на състезанието. 

4. След края на състезанието, личният треньор отговаря състезателите да 

напуснат финалната арена. 

5. Забранява се консумацията на храни и напитки (с изключение на вода и 

други     безалкохолни освежаващи напитки, които всеки лично носи за 

собствена консумация). Пластмасовите бутилки за напитки и други отпадъци, 

генерирани по време на състезанията, се изхвърлят задължително в 

специален кош за отпадъци с капак. 

6. За състезания от клас „А“ временните и крайните резултати трябва да бъдат 

налични он-лайн. 

 

V РАЗДЕЛ – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
(с цел избягване на струпване на състезатели по време на маршрута) 

 

1. При планирането на маршрути много често се среща една слабост от 

страна на техническите ръководили, използването на едни и същи 

отсечки за различни възрастови групи. В тази връзка задължително да се 

използват по-голям брой контролни точки за  различните възрастови 

групи и различни системи за разделяне (пеперуда, елмаз и т.н.). 

2. За по-бързо преминаване през контролните точки се препоръчва 

станциите да бъдат настроени в безконтактен режим на работа.  

3. Подкрепителните пунктове задължително са със съдия, който следи за 

прилагането на хигиенните и противоепидемични мерки и събира 

отпадъците в специален чувал. 

  

Изготвил – доц. Тодор Педев 

НСА „Васил Левски” - София 

Настоящите правила са приети и утвърдени от УС на БФО с Протокол 

№ 25/08.10.2020 година, Решение № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                           /КОСТАДИН НОВАКОВ/ 
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