
План за безопасност 
 

Раликрос  “Монтана” 2013год. 
 

1. Безопасност на зрителите и състезателите 
1.1 Организация по безопасност 

а) Главният отговорник по безопасността е лицето, което отговаря за 
проекта, както и за създаването на мрежите за безопасност, преди 
състезанията. Той действа под строгия надзор на Директора и/или Рейс 
директора на състезанията. 

Главния отговорник по безопасността ще работи в сътрудничество с: 
- главния лекар на състезанието 
- отговорника за трасето 
- хората отговорни за безопасността на трасето 

б) организационна структура за безопасност 

Местонахождениета на хората, отговорни за безопасността на 
състезанието е показано в схемите на двете трасета: 

- за раликрос 
- за автокрос 

в) функции на отговорника по безопасността и на местните власти, 
които отговарят за безопасността в областа. 

- сътрудничество с местните власти 
Организатора и отговорника по безопасността поддържат връзка с 

полицейските органи и със спасителните и медицинските служби 
преди състезанието. 

- Подготовка на трасето 
Директора и Отговорника по безопасността са отговорни за 

информацията по безопасността на трасето. 

Отговорника за трасето, отговорника за сервизните боксове, заедно с 
маршалите ще бъдат инструктирани и обучени за техните задачи. 
Практически инструктажите ще започнат доста време преди 
състезанията. 



Лекари и спасителни екипи по трасето ще бъдат отделно и специално 
обучени от Главния лекар и Директора за да се гарантира безопасността 
на състезанието. 

Хората отговорни за безопасността, ще трябва да присъстват на 
заседанията по безопасност свързани с проучването, описанието и 
подготовката на трасето: 

- Разпределение на задачите и контрол. 
Директора и отговорника по безопасността не могат да делегират права 

на други да изпълняват задачи по безопасността, с изключение в случай 
на изключителни обстоятелства. 

- по време на състезанията. 
Директора и Рейс директора ще координират спасителните операции 

на самото трасе. 

Отговорника по безопасността трябва на контролира безопасността на 
зрителите и ако според него безопасността на зрителите и състезателите 
може да бъде нарушена, той може да не даде съгласието си за 
протичане на дадена серия и незабавно уведомява Директора и Рейс 
директора. 

 

2. План за сигурност на трасето 
а) зрители 

Маршалите по трасето са облечени с оранжеви жилетки с надпис 
………………. и ще контролират достъпа на зрителите до обособените зони. 
Движението на зрителите ще бъде контролирано постоянно за цялата 
продължителност на състезанията. 

Зоните за зрителите ще бъдат обозначени с ленти, знаци или други 
лесни за разпознаване знаци. 

Специално внимание ще бъде обърнато на зоните където се очаква 
голям брой зрители. 

Зрителите на трасето трябва да бъдат зад оградната лента на надлежо 
маркираните зони и няма да имат право да преминават тази граница. 



Всички зони, които не са обособени за зрители трябва да бъдат 
считани за забранени зони. 

 

Следните зони се считат за особено опасни 

- зони до скокове 
- външни завои 

 

Опасните забранени за зрители зони ще бъдат ясно идентифицирани 
чрез знаци “не преминавай” и “опасна зона”. 

Маршалите ще предотвратяват влизането на зрители в тези зони. 

б) План за сигурност, в случаъ на оказване на първа помощ и спасителна 
намеса. 

Спасителен персонал на трасето. 

На трасето ще има спешна медицинска помощ и пожарна такава, 
служители в състояние да изчистят пътя от автомобили участволи в 
произшествие. 
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