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Противоепидемични мерки в сила от 15.06.2020 г. до 31.08.2020 г. 
 

1. Настоящият документ определя допълнителните правила, които ще се спазват по време  

на провеждане на мероприятията на НАЛБ във връзка с максималното предпазване на 

участниците от заразяване с вируса SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19. 

2. Правилата в този документ важат за всички лица, участващи под каквато и да е  

присъствена форма в мероприятията на НАЛБ. 

3. Мероприятията на НАЛБ се провеждат без присъствие на публика. В периода, започващ 

20 минути преди началото на срещата и приключващ с подписването на протокола на  

срещата от старши съдията в залата се допускат единствено лицата, вписани в тимовите  

листове на участващите в срещата отбори и членовете на екипа на НАЛБ. Изключения се  

правят единствено за акредитирани медийни представители (с предварително разрешение  

на ръководството на НАЛБ) и за официални гости (поканени от ръководството на НАЛБ).  

Ако след дадена среща се провежда церемония по награждаване, горепосоченият период  

приключва с края на церемонията. 

4. С цел ограничаване на контакта между членове на отбори, участващи в различни срещи, 

се въвежда еднопосочно движение за участниците в мероприятията на НАЛБ, като 

влизането в залата се осъществява както досега, а излизането след края на срещата се 

осъществява през коридора, водещ към басейна на комплекса. Входът е заключен в 

периода от началото на второто полувреме до напускането на залата на всички участници 

в срещата. Не се препоръчва пристигане на участници в комплекса по-рано от 30 минути и 

по-късно от 15 минути преди посочения в програмата начален час на срещата.  

Изчакването за влизане в залата следва да става пред входа на залата при спазване на 

дистанция между изчакващите от поне 1.5 метра. 

5. Използването на съблекалните следва да бъде сведено до минимум. Строго 

препоръчително е състезателите и длъжностните лица да пристигат в комплекса по екип/  

униформа и да го напускат по същия начин, без да използват душовете в комплекса.  Ако е 

необходимо използване на съблекалня след края на срещата (силно нежелателно), 

състезателят следва да излезе от залата в посоката, описана в точка 4, след което от 

рецепцията на комплекса да се качи към съблекалните в посока входа на залата. 

Ползването на тоалетните в комплекса също следва да се извършва само при сериозна 

необходимост, като е задължително след използване лицето да дезинфекцира тоалетната с  

препарата, намиращ се там. Задължително е обувките за игра да бъдат различни от  

обувките, използвани за идване до комплекса и да се обуват в залата. 

6. В залата не се допускат лица, които проявяват очевидни симптоми на заболяването  

COVID-19 (постоянна кашлица/задух/повишена температура). 

7. Медицинското лице, обслужващо съответната среща, осигурява достъпа до залата, като  

на влизане измерва температурата на всички лица и не допуска лица, които са с повишена 

телесна температура и/или които откажат да дезинфекцират ръцете си с препарата, 

поставен до входа на залата. Медицинското лице е с необходимите предпазни  средства 

(маска и ръкавици) при изпълнение на служебните си задължения (независимо дали това 

се случва преди, по време или след срещата). 

8. Зоните на отборните скамейки се изместват в трибуните за публика. Границите им са  

следните: 1-мисленото продължение на крайната линия в посока прозорците над 

трибуните, 2-прозорците над трибуните, 3-специално поставена линия на разстояние пет 



НАЦИОНАЛНА АМАТЬОРСКА ЛИГА ПО БАСКЕТБОЛ 14.06.2020 г. 

 
метра от средната линия, успоредна на средната линия и 4-страничната линия от страната 

на трибуните. Прав в зоната между трибуните и страничната линия може да стои само 

треньорът или помощник-треньорът на отбора (но не и двамата по едно и също време). 

Всички останали членове на персонала на отборната скамейка трябва да бъдат седнали в 

трибуните на разстояние поне 1.5 метра един от друг. Допуска се те да бъдат с маски за 

лице. 

9. За искане на едноминутно прекъсване треньорът/помощник-треньорът трябва да застане 

на ясно видима от секретарската маса позиция и да привлече вниманието на секретарския  

апарат посредством ясно видимо показване на общоприетия жест за едноминутно  

прекъсване (повдигнат показалец на едната ръка, покрит от дланта на другата ръка) и  ясно 

изразено гласно потвърждение на искането (“таймаут”/“прекъсване”), което да може  да се 

чуе от секретарския апарат. Треньорът/помощник-треньорът не трябва да напуска зоната 

на отборната скамейка при отправянето на искане за едноминутно прекъсване.  

10. За искане на смяна заместникът трябва да отиде пред столовете за заместници , 

поставени пред стълбите към трибуните, да вдигне ръка към секретарската маса, да 

покаже общоприетия жест за смяна (ръце на 45 градуса, кръстосани в китките пред  

лицето) и да седне на един от столовете (при наличие на повече от двама заместници в 

отбор, които искат да влязат в игра по едно и също време, тези, за които няма свободни 

столове, трябва да седнат на първия ред на трибуните в близост до столовете).  

11. Екипът на НАЛБ отговаря за дезинфекцията на топките, зоните на отборните скамейки 

и съблекалните след приключването на всяка среща. Всеки отбор отговаря за старателното 

почистване на зоната на отборната скамейка от всякакви предмети (включително  

отпадъци), преди да напусне залата. 

12. Забранява се използването на една бутилка от повече от едно лице.  

13. Поздравите между състезатели от противникови отбори и между състезатели и  

длъжностни лица следва да се извършват без осъществяване на физическо  

съприкосновение под каквато и да е форма. 

14. Препоръчително е при влизане/излизане от игра състезателите да ползват  

дезинфектантите, намиращи се в зоната на отборната им скамейка. 

15. Всички лица, които са допуснати в залата във връзка с член 3, но не участват в  

съответната среща като членове на отбор или длъжностни лица (журналисти/официални  

гости/членове на екипа на НАЛБ), следва да седнат на пейките, разположени от двете 

страни на секретарската маса, като са на разстояние поне 1.5 метра едно от друго.  

16. Преди началото на първата среща на всеки отбор след подновяването на  

мероприятията на НАЛБ ръководителят на отбора е длъжен да представи подписана 

декларация по образец, с която да удостовери, че всички членове на отбора му са 

запознати с настоящия документ и се задължават да спазват безусловно описаните в него 

правила. 

17. Ръководството на НАЛБ призовава всички към проявяване на висока лична 

отговорност и здрав разум по време на участие в мероприятията на НАЛБ. 

18. Настоящите правила са приети с решение на ръководството на НАЛБ на 14.06.2020 г. и 

са в сила от 15.06.2020 г. до 31.08.2020 г., като не подлежат на промяна, освен при 

наличие на законово задължение за нанасяне на такава. 


