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ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОНДО – СТИЛ ВТ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ТРЕНИРОВЪЧЕН И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС 
 
С настоящият правилник се урежда прилагането на противоепидемичните мерки срещу 
разпространяване на заболяването от COVID-19 в извънредната епидемична обстановка 
в Р. България. Правилникът се прилага по време на провеждане на тренировъчен и 
състезателен процес по Таекуондо – стил ВТ на открито и закрито.  
 
Чл. 1. Правилникът се прилага и се спазва от всички спортни клубове, членове на БФ по 
Таекуондо – стил ВТ и членовете на спортните клубове, включени в тренировъчните и 
състезателни дейности, както и привържениците на организациите.  
Чл. 2. Присъствието, дистанцията и капацитета на публиката по време на колективни 
или индивидуални мероприятия със състезателен или тренировъчен характер да са 
съобразени с актуалните към датата на събитието разпоредби на министъра на 
здравеопазването и министъра на младежта и спорта. 
Чл. 3. Собствениците на спортните клубове създават организация при влизане в 
спортните съоръжения. Провежда се задължителен филтър, като на всички посетители се 
измерва телесната температура. Собствениците следят посетителите да почистват ръцете 
си с дезинфектант за ръце, гел или сапун. Хигиенните материали да бъдат осигурени на 
входните врати на обекта. 
Чл. 4. Поставят се информационни табели на видно място преди влизане в спортния 
обект за необходимостта от спазване на физическа дистанция и хигиена на ръцете. 
Чл. 5. Всички трениращи, служители, треньори и длъжностни лица в спортният клуб 
трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект.  
Чл. 6. В съблекалните на спортния обект се създава организация да не се позволява 
използване на шкафчета, намиращи се непосредствено едно до друго и да се ограничи 
броя на посетителите, които могат да се намират едновременно в помещението и да не се 
допуска струпване на хора.  
Чл. 7. Тренировките се провеждат при спазване на всички актуални мерки за сигурност и 
безопасност, без осъществяване на директен контакт между трениращ и треньор. 
Чл. 8. Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или 
многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, 
шлем и др.) за служителите, персонала, треньорите и длъжностните лица в спортните 
обекти и съоръжения за практикуване на Таекуондо – стил ВТ. 
Чл. 9. Допуска се, при състезателни или тренировъчни дейности в спортните обекти и 
съоръжения за практикуване на Таекуондо – стил ВТ, спортисти и спортуващи да не 
поставят защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго 
средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). 
Чл. 10. При необходимост от използване на санитарните възли в спортния обект, 



посетителите осигуряват лични хавлиени кърпи. 
Чл. 11. Максималната хигиена в спортния обект се осигурява чрез строги процедури за 
редовно почистване и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно, в т.ч. съблекални, 
санитарни възли, тоалетни и всички контактни повърхности, които могат да се докоснат 
от служители и посетители.  
Чл. 12. Да се дезинфекцират всички офис материали, компютри и периферни устройства 
с публичен достъп, които се използват от служители и трениращи в спорният обект.  
Чл. 13. Провежда се инструктаж на всички длъжностни лица, треньори и служители в 
клуба за следене проявата на симптоми от трениращите и как да се справят при проявена 
симптоматика. 
Чл. 14. По желание от страна на клуба се назначава старши служител, който да отговаря 
за изпълнението и спазването на указанията.  
Чл. 15. По възможност достъпът до спортният обект на длъжностни лица и служители на 
клуба да се извършва през различен вход от този за посетителите. 
Чл. 16. По възможност спортният обект да използва естествена вентилация.  
Чл. 17. Да се извършва регулярно, най-малко 4 пъти месечно, почистване на филтрите на 
вентилационните и климатичните инсталации.     
Чл. 18. В случай, че трениращ в клуба или служител прояви симптоми на заболеваемост, 
лицето остава у дома и съобщава на ръководството на клуба.  
Чл. 19. В случай, че член от семейството на трениращ в клуба или служител прояви 
симптоми на заболеваемост, трениращият или служителят остава у дома и съобщава на 
ръководството на клуба. 
Чл. 20. В случай, че трениращ в клуба или служител е бил в контакт със заболяло лице, 
остава у дома и съобщава на ръководството на клуба. 
Чл. 21. Трениращите трябва да използват лична спортна екипировка и облекло в отлично 
хигиенно състояние, предназначени само за спортната зала. 
Чл. 22. В случай, че е необходимо използване на спортни обувки в тренировката, те 
трябва да са в отлично хигиенно състояние, предназначени само за спортната зала. 
Чл. 23. По възможност всички плащания да се извършват безкасово. 
Чл. 24. По възможност тренировките да се провеждат онлайн.             
 
Ръководството на БФ по Таекуондо – стил ВТ има право да изменя, отменя или допълва 
настоящия правилник предвид обстоятелствата в развитието на извънредната 
епидемична обстановка, след заповеди от министъра на здравеопазването и министъра 
на младежта и спорта. 
 
Всички промени и обстоятелства от настоящият правилник се оповестяват публично 
чрез електронна поща до членовете на БФ по Таекуондо – стил ВТ и в социалните 
мрежи.  
 
Правилникът се приема на заседание на Управителния съвет на Българска федерация по 
Таекуондо – стил ВТ от 20.07.2020 г. на основание писмо от Министерството на 
младежта и спорта с Изх. № 09-00-2617 / 17.07.2020 г.  
 
Правилникът влиза в сила от момента на приемането му.  
 


