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СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ИМАЩИ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО СРЕЩИ НА 

ОТБОРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО ХАНДБАЛ 

ПРИ СИТУАЦИЯ НА „ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИТЕ БЕЗ ПУБЛИКА” С 

ОГЛЕД НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОВИД -19 

 

1. Представителен отбор на гостуващия ХК (включени в тимовия лист) – до 16 

човека;  

2.  Представителен отбор на ХК домакин (включени в тимовия лист) – до 16 човека;  

3. Длъжностни лица по назначение:  

- Назначените дежурен (делегат) представител на БФХ и съдии за състезанието;  

- Назначените секретари, времеизмервачи, статистици и информатор на срещата;  

- Дежурния лекар за срещата;  

- Видео оператор/-и на ХК домакин;  

- Охрана на срещата;  

 

4. Ръководителите и служителите на БФХ, членовете на УС на БФХ и треньорите на 

Национални отбори на България;  

5. Обслужващ персонал в залата (за почистване на терена, залата и техническа 

поддръжка) – до 2 човека;  

6. Акредитирани журналисти от спортни медии, които редовно отразяват хандбала. 

Акредитирането се извършва преди състезанието от БФ Хандбал с искане до 

bfh@abv.bg. БФ Хандбал информира Дежурния представител (делегата) за 

имената на акредитираните журналисти за съответното състезание. Ако се 

установи злоупотреба с акредитация на спортен журналист или съответната 

медия реално не отразява състезанието, за което е получена акредитацията, то 

акредитацията незабавно се отнема.  

7. По т.1 придружител на състезател, ненавършил 18г. от ХК гост – до 16 човека 

взависимост от броя на състезателите, включени в официалния тимов лист;  

8. По т.1 придружител на състезател, ненавършил 18г. от ХК домакин – до 16 

човека взависимост от броя на състезателите, включени в официалния тимов 

лист. Двата участващи ХК предоставят съответния тимов лист и списък с 

придружители по т.7 или т.8 за контрол от Дежурния представител (делегат) на 
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БФХ най-късно до 1 час преди срещата. ХК домакин предоставя и списък с 

имената на видео оператора, дежурния лекар и обслужващия персонал съгласно 

т.5. Самоличността на лицата се удостоверява с лична карта или със съответната 

състезателна, треньорска или журналистическа карта със снимка.  

Забележка – по време на срещата в залата могат да присъстват само 

посочените лица в тимовите листа и списъка с придружители на двата 

участващи отбора и съответните длъжностни лица.  

 


