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ПРАВИЛА 

на поведение по време на състезания под егидата на БФ Мотоциклетизъм през 2020 

 

I. ОБЩИ 

 

1. Настоящите правила имат за цел да осигурят възможно най-добрите и безопасни условия за 

участие в състезания провеждани под егидата на БФ Мотоциклетизъм, промоутър или неин 

договорен партньор в условията на световна пандемия от COVID-19.   

2. Настоящите правила са валидни и задължителни за всички лица (състезатели, треньори, 

мениджъри, механици и др.) участващи в официални състезания включени в спортния 

календар на БФ Мотоциклетизъм. 

3. Настоящите правила са валидни и задължителни за всички официални лица (съдии, рефери, 

маршали, съдии по елементи и др.) участващи в официални състезания включени в спортния 

календар на БФ Мотоциклетизъм. 

4. 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 БФМ.  

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯ В СЪСТЕЗАНИЯ 

 

5. Съобразно спецификата на дадена дисциплина е препоръчително регистрацията за участие в 

дадено състезание да се извършва по електронен път чрез индивидуална заявка за определено 

състезание/кръг или годишна (за целия шампионат).  

6. Всички прилежащи документи свързани с дадено участие като програми, специфични 

изисквания, допълнителен регламент и други следва да бъдат изпратени до всички 

заинтересовани клубове в срок от страна на организатора.  

 

7. Получаването или предаването на документи или технически устройства (транспондери, 

GPS, тракери и др.), удостоверяването и декларирането чрез собственоръчно полагане на 

подпис и др., да се извършва САМО от заинтересоването лице или неговият настойник в 

случай на непълнолетен участник, като: 

 

 а) ползването на лични предпазни средства (ЛПС) е ЗАДЪЛЖИТЕЛНо в случай на 

извършване на гореописаните процедури в ЗАТВОРЕНО ПОМЕЩЕНИЕ (офис) и 

 

б) ползването на лични предпазни средства (ЛПС) е КРАЙНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО в случай 

на извършване на гореописаните процедури в ЗОНА НА ОТКРИТО (например тента, палатка 

или друго открито и обособено място) 

 

Ползването на персонални пишещи средства (химикалки, маркери и тн.) е крайно препоръчително, 

наличието на дезинфекциращи препарати и периодичното дезинфекциране са задължителни. 

Спазването на дистанция от минимум 1.5 метра между отделните лица по време на процедурите 

(изчакване, обработка на документи и др.) е задължителна.  
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8. БФ мотоциклетизъм запазва правото си да изисква допълнителни документи, удостоверения 

или изследвания от страна на участниците съобразно изисквания на МЗ и/или ММС. 

 

III. ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ  

 

9. Мотоциклетите и екипировката с които даден участник  има намерение да участва в дадено 

състезание подлежат на задължителна проверка като се спазват следните изисквания: 

- Всеки един мотоциклет може да бъде представен от едно лице (механик, състезател и др.) 

- Екипировката (каски, екипи, протектори и др.) е препоръчително да бъде предварително 

дезинфекцирана с цел намаляване на риска за проверяващия стюард. 

- Времеизмервателната техника (транспондери, стойки и др.) се предоставя при успешно 

преминаване на технически контрол 

10. Забранява се струпването на участници в зоната на техническия контрол, като за безопасна 

дистанция между два мотоциклета/участници се счита разстоянието от 2 метра. 

 

IV. БРИФИНГ СЪС СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ  

 

11. Брифингът със състезателите и предоставянето на допълнителна специфична информация да 

се извършват по следната процедура: 

- Традиционният брифинг ще бъде заменен с електронен такъв, като информацията ще се 

предоставя на спортните клубове които имат отговорността да предадат информацията на 

своите състезатели 

- За дисциплината мотокрос, демонстрацията на стартовата процедура – остава 

- За дисциплините Супермото и Писта, демонстрацията на стартовата процедура – остава 

- За дисциплината Ендуро, обиколката на затворения маршрут остава, като е забранено 

събирането на повече от двама състезатели на елемент без необходимата дистанция от 1,5 

метра между тях. 

12. За всички дисциплини, струпването на състезатели или лица от екипа без необходимата 

дистанция от 1.5м. е забранена. 

 

V. ЗОНИ 

 

13. Важащите към момента правила за поведение в различните зони (зона за изчакване, зона на 

механиците – питлейн, стартова зона, зона за презареждане и др.) остават непроменени, със 

следните допълнения: 

- Минимално разстояние между лицата (състезатели, механици и др.) – 1,5м. 

- Максимум 2 лица (механик - мениджър) на стартовата решетка (писта и СуперМото) които 

да оказват асистенция на даден състезател. 

- Препоръчително е използването на ЛПС 

14.   Безразборното изхвърляне на ЛПС извън определените за това места се наказва с глоба от 75 

лв. наложена на лицето извършило нарушението от страна на организатора. 
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VI. ПАДОК И ЗОНИ В ПАДОКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

 

15. Позиционирането в падока на състезателите става само след изрично указание за това от 

страна на организатора като се спазва дистанция от минимум 3 метра между отделен сервизен 

автомобил и прилежащите му тенти, рекламни стендове и др.. Неспазването на инструкциите 

от страна на състезател води до неговото отстраняване от даденото състезание. 

16. Препоръчително е да се избегне струпването на няколко състезателя от един клуб в общ бокс 

като минималната площ за един състезател трябва да бъде поне 6 кв. м.  

17. Препоръчително е да се избягват струпвания от страна на лица които пребивават в падока в 

зони като: сервизни зони – гуми, мивки за мотоциклети и кетъринг зони. 

18. Препоръчително е намаляването на броя на гостите (лица които не са свързани пряко с 

участието на състезателя) в падока. 

19. Паркирането на лични автомобили (различни от сервизни автомобили) се забранява в зоната 

на падока на състезателите. Организаторът е длъжен да обособи зона за паркиране на лични 

автомобили. 

20. Използваните ЛПС – (маски, ръкавици, опаковки от дезинфектанти и др.) трябва да бъдат 

разделно изхвърляни в обозначените за това места и не трябва да бъдат смесвани с останалия 

боклук. 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ 

 

21. 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. 

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

 

22. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СЪБЛЮДАВАТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ 

ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРЕПОПРЪКИ И НАРЕДБИ НА МЗ И ММС ОТНОСНО 

ПОВЕДЕНИЕ, ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ НА ПУБЛИКАТА ПО ВРЕМЕ НА 

СЪСТЕЗАНИЯТА. 

 

Настоящите Правила имат за цел създаването на безопасна среда за участниците в условията на COVID-

19 и прилагането им има за цел запазването на здравето на всички свързани с мотоциклетния спорт. 

Въпреки, че прилагането на някой от правилата би могло да се счита за рестриктивно и извън духа на 

спорта, тяхното прилагане е необходимо с цел по-бързото връщане на шампионатите към техните 

традиционни формати и специфични особености. 

 

 


