
 
 

 
Правила на БФГ, касаещи взимане на мерки  

срещу разпространението на COVID-19  
при провеждане на състезания  

по време на епидемичната обстановка 
  
 

Българска федерация по гребане, при спазване разпоредбите в заповедите на 
министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта, въвежда мерки за 
превенция срещу разпространението на COVID-19 по време на провеждане на спортни 
състезания. 

Правилата са задължителни за всички участници в състезанието – спортисти, треньори, 
ръководители отбори, съдии, организатори, обслужващ персонал и др. 

 
1. Всички участници в състезанието попълват и предоставят на Организационния комитет 
здравен въпросник по форма на БФГ.  
2. Преди всяко състезание ръководителите на отборите представят на лекаря на 
състезанието бележки от лекар, издадени максимум 72 часа преди състезанието, с което 
гарантират, че участващите състезатели са клинично здрави. В случай, че състезател 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 за него не е необходима.  
3. Лицата, които директно или индиректно участват в състезанията (спортисти, треньори, 
съдии, 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. 
4. Задължително е ползването на маски и дезинфектанти на закрити публични 
пространства: съдийска кула; съблекални и тоалетни, които се ползват от всички отбори; 
хангари за лодки, които се ползват от всички отбори; места за теглене на състезатели и 
раздаване на номера и други места определени от ОК. 
5. Задължителна е дезинфекцията на пространствата, които ползват участниците в 
състезанията: съдийска кула; съблекални и тоалетни; хангари за лодки и други места 
определени от ОК. 
6. Задължително е спазването на дистанция от 1,5 метра: 

 Между отделните отбори. Членовете на всеки отбор имат обособено място на плаца 
и не трябва да имат близки контакти с членовете на друг отбор. Ръководителите на 
отборите следят за спазването на дистанция; 

 Между съдийски състав и членовете на отборите; 
 Между ОК и членовете на отборите. 

Изключение: При необходимост от предприемане на спасителни действия при обръщане 
на лодка, лекарска помощ и др., се допуска нарушаването на дистанцията от 
специализираните лица. 
7. Задължително е влизането и излизането на лодките на вода да става на обозначените 
за това пристани. 
8. Ръководителите на отбори имат ангажимент чрез преглед от медицинско лице да 
проверяват всяка сутрин общото здравословно състояние на членовете на отбора (мерене 
на температура и проверка за наличие на симптоми на остра респираторна инфекция – 
кашлица, хрема, мускулни болки, отпадналост и др.). При наличие и на най-малки 
съмнения за болестно състояние, трябва да бъде уведомен ОК и съответния член на 
отбора не трябва да бъде допускан до спортните съоръжения. 
9. С цел избягване на струпване на спортисти: 

 Контролните съдийски комисии ще правят проверки само на част от лодките по 
избор на членовете на комисиите, съгласувано с главния съдия; 



 Няма да бъде провеждана церемония по награждаването – медалите и купите ще 
бъдат дадена на ръководителите на отборите от ОК. 

10. При наличие на заразен участник с COVID-19 (състезател, треньор, член на 
съдийския състав или друг участник), състезанието се прекратява незабавно. ОК 
уведомява ръководителите на отборите за името на заразения участник, с цел 
предприемане на действия за контактните лица. 
11. По време на състезания, БФГ няма обособени места за публика, които да са под 
контрол на федерацията. Цялата площ около гребното съоръжение и трибуните са 
достъпни за всички граждани, които по принцип трябва да спазват разпоредбите МЗ.  
 
При неспазване на правилата от участник в състезанието и/или участващ отбор 
ОК прави официално предупреждение, при повторно нарушение на правилата 
участникът и/или отборът се отстраняват от състезанието! 
 

СВИЛЕН НЕЙКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФГ 


