
 

 
 
 
 

ПРАВИЛА 

на поведение по време на състезания под егидата на 

Автомобилна федерация на България през 2021 
 
 

I. ОБЩИ 

 

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

условия за участие в състезания, провеждани с разрешението на Автомобилна 

федерация на България в условията на световна пандемия от COVID-19.   

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

състезатели, треньори, мениджъри, механици и др.), участващи в официални 

състезания, включени в спортния календар на АФБ. 

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 АФБ. 

4. Неспазването на настоящите правила се санкционира с незабавно отстраняване на 

(лицата-нарушители, както и техните екипи) при констатирано умишлено 

нарушение. 

 

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. 

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

специфични изисквания, допълнителен правилник и други следва да се публикуват 

от организатора своевременно на електронната страница на състезанието. 

7. Получаването или предаването на документи, удостоверяването и декларирането 

чрез собственоръчно полагане на подпис и др., да се извършва само от 

заинтересованото лице или неговият настойник в случай на непълнолетен участник, 

като ползването на лични предпазни средства (ЛПС) е задължително. 

8. Състезателите са длъжни да предоставят декларация по образец в която да 

декларират: 

- Липса или наличие на контакт с лице/а с установена COVID-19 инфекция 

- Информация относно здравния си статус свързан с COVID-19 инфекция  

- Друга информация необходима с цел превенция на разпространението на 

вирусната инфекция 

 

В случай, че състезател откаже попълването на съответната декларация, то 

заявката му се счита за невалидна без право на обжалване. 
 

 
 



 

 
 
 

9. АФБ запазва правото си да изисква допълнителни документи, удостоверения или 

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

 

III. ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ  

 

10. Автомобилите и екипировката, с които даден участник  има намерение да участва в 

дадено състезание подлежат на задължителна проверка, като се спазват следните 

изисквания: 

- Всеки един автомобил може да бъде представен от едно лице (механик, 

състезател и др.) 

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

дезинфекцирана с цел намаляване на риска за проверяващия технически комисар. 

11.  Забранява се струпването на участници в зоната на техническия преглед, като за 

безопасна дистанция между два автомобила/участници се счита разстоянието от 2 

метра. 

 

IV. БРИФИНГ СЪС СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ  

 

12.  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 участници. 

13. За всички дисциплини, струпването на състезатели и/или лица от екипа без 

необходимата дистанция от 1.5м. е забранена. 

 

V. ЗОНИ 

 

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

сервизна зона, стартова зона и др.) остават непроменени, със следните допълнения: 

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

- Препоръчително е използването на ЛПС 

15.   Безразборното изхвърляне на ЛПС извън определените за това места се наказва с 

глоба от 100 лв. наложена на лицето извършило нарушението. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. СЕРВИЗЕН И ЗАКРИТ ПАРК  



 

 

16. Позиционирането в сервизния и закрит парк 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. 

17. 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.  

18. Препоръчително е да се избягват струпвания от страна на лица, които пребивават в 

зоните на сервизния и закрит парк. 

19. Препоръчително е намаляването на броя на гостите (лица, които не са свързани 

пряко с участието на състезателя) в сервизния и закрит парк. 

20. Паркирането на лични автомобили (различни от сервизни автомобили) се забранява 

в зоната на сервизния и закрит парк на състезателите. 

21. 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 

 

22.  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. 

 

 

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 автомобилния 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. 

 

 

 

 
 


