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Врз основа на член 39 од Статутот, Управниот Oдбор на Македонската Риболовна
Федерација, на седницата одржана на 17.04.2015 година година, донесе:

за организирање на натпревари во спортски риболов во Република Македонија

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат видовите и степените на натпреварите во
спортски риболов во Република Македонија, нивна организација, учесниците, наградите,
дисциплинските мерки и други прашања во врска со натпреварите.
Член 2
Натпреварите во спортски риболов во Република Македонија се одржуваат
согласно правилникот и правилата за натпревари во спортски риболов на Република
Македонија, усогласени со општите правила за организирање на натпревари во спортски
риболов на светската риболовна организација ЦИПС.
Член 3
Натпреварите во спортски риболов се утврдуваат со календар, кој се донесува
секоја календарска година.
Календарот за натпреварите, на ниво на државата, го донесува Управниот Одбор
(во понатамошниот текст УО) на Македонската Риболовна Федерација (во
понатамошниот текст МРФ) на предлог на натпреварувачката комисија, најдоцна до крајот
на декември во тековната за наредната натпреварувачка година.
Календарот содржи кои натпревари ќе се одржат во текот на годината како и
местото и времето на одржувањето.
Натпреварувачката комисија може да врши измени на термините, техниката на
ловење и видови на риби кои не се бодуваат, како и местата на одржувањето на одделни
натпревари, поради неповолни временски услови, водостој, услови за сместување и
слично најмалку 10 (десет) дена пред одржувањето на натпреварот.






Член 4
На натпревар во спортски риболов учество може да земе:
натпреварувач кој е регистриран член на спортски риболовен клуб, здруженијe на
спортски риболовци, спортско риболовно друштво и други спортски риболовни
организации, (скратено име за сите: „Риболовни здруженија и клубови“, во
понатамошниот текст РЗК), кој поседува спортски договор со здружение, спортска
легитимација, лекарско уверение и лично осигурување за тековната година;
капитен на екипа кој поседува спортски договор со здружение и спортска легитимација
за тековната година и
екипа на РЗК која е членка на МРФ, има решение за дејност спорт издадено од
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот (Агенција
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за млади и спорт) и уплатена членарина за тековната година на жиро сметка на МРФ
најдоцна со поднесувањето на пријава за натпревар на кој ќе учествува.
II. ВИДОВИ И СТЕПЕНИ НА НАТПРЕВАРИ
Член 5
Видот и степенот на натпреварите се одредуваат со овој правилник, со
пропозициите за натпревари или со одлука на надлежен орган на организаторот на
натпреварот.
Член 6
Според видот, натпреварите во спортски риболов можат да бидат: првенствени
или пријателски, само со домашни или и со меѓународни учесници, екипни, поединечни
или комбинирани, во една дисциплина или во комбинација, во една или повеќе категории
и слично.
Член 7
Според степенот натпреварите можат да бидат клубски, државни и меѓународни.
Член 8
Според дисциплините во кои се организираат и спроведуваат, натпреварите
опфаќаат две основни групи:
1. Лов риба и
2. Фрлачки дисциплини (кастинг).
Натпреварите во лов риба се организираат во дисциплините:
1.1. „пливка“;
1.2. „крап“;
1.3. „мушичка“ и
1.4. „спин“.
Натпреварите во фрлачки дисциплини (кастинг) се организираат во дисциплините:
2.1. „мушичка скич“;
2.2. „мушичка во комбинација“;
2.3. „тег на цел аренберг“;
2.4. „тег на цел скич“;
2.5. „тег во далечина“ и
2.6. „зафрлување олово во далечина“ со опрема пропишана за дисциплина „крап“.
Секоја дисциплина претставува целина.
Натпреварите можат да се спроведуваат за секоја дисциплина одделно и во
комбинација (лов риба и фрлачки дисциплини).
Член 9
Според возраста (категоријата) на натпреварувачите, натпреварите
организираат во кадетска, јуниорска, сениорска и категорија на ветерани.
1.
2.
3.
4.
5.

се

Поделбата на натпреварувачите според возраста се врши на следниот начин:
Категорија U15 за натпреварувачи кои во тековната година не полнат 15 години;
Категорија U20 за натпреварувачи кои во тековната година не полнат 20 години;
Категорија U25 за натпреварувачи кои во тековната година не полнат 25 години;
Сениори: до 31.12. во тековната година полнат 25 години и повозрасни и
Ветерани: во годината во која се одржува натпреварот полнат 55 години и
повозрасни.
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Натпреварувачите од категории U15, U20 и U25, во екипна конкуренција, можат да
настапат и во екипа од 1 (еден) ранг повисока категорија, но во екипата да не бидат
застапени повеќе од 50 %.
Во категории U15, U20 и U25 можат да настапат и натпреварувачки од иста
категорија, со тоа што во екипата да не бидат застапени повеќе од 50 %.
Член 10
На ниво на државата се одржуваат следните натпревари во спортски риболов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лига натпревари, категорија сениори – „пливка“;
Супер лига, категорија сениори - „пливка“;
Лига натпревари, категорија сениори - „ крап“;
Лига натпревари во категорија U20 и U25;
Државни првенства на Република Македонија категорија U15 и сениорки;
Купови на Република Македонија категорија сениори/ки и U15, U20 и U25;
Средба на ветерани спортски риболовци и
Средба на спортско риболовни судии.

Со посебни пропозиции може да се предвиди одржување и на други натпревари во
спортски риболов.
Член 11
Спортско риболовните лиги се одржуваат секоја календарска година во две
дисциплини:
≠ Во дисциплината „пливка“, категорија сениори, во поединечна и екипна конкуренција;
≠ Во дисциплината „пливка“, категорија U20 и U25
во поединечна и екипна
конкуренција и
≠ Во дисциплината „крап“, категорија сениори, во екипна конкуренција.
Член 12
Државните првенства на Република Македонија се одржуваат секоја година во
дисциплината „пливка“- категории U15 и сениорки, екипно и поединечно.

≠
≠
≠
≠
≠

Член 13
Куповите на Република Македонија се одржуваат секоја календарска година:
во дисциплина „пливка“, категорија сениори/ки, екипно;
во дисциплина „пливка“ категорија U15, U20 и U25, екипно;
во дисциплина „крап“- категорија сениори, екипно;
во дисциплина „мушичка“- категорија сениори, поединечно и
во дисциплина „спин “- категорија сениори, поединечно.

Член 14
Средба на ветерани спортски риболовци се одржува секоја година во
дисциплината „пливка“, екипно и поединечно.
Член 15
Средба на спортско риболовните судии се одржува секоја календарска година во
дисциплината „пливка“, поединечно.
Член 16
Секоја година, за сите натпревари на државно ниво, се донесуваат пропозиции за
натпревари во согласност со овој правилник и правилата за соодветната дисциплина.
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III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРИТЕ
Член 17
Натпревари на ниво на здруженија (клубски и Куп натпревари) ги организира РЗК
кое задолжително мора да поседува решение за дејност спорт издадено од органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот (Агенција за млади и
спорт).
Натпреварите на ниво на Република Македонија ги организира МРФ.
Натпреварите во организизација на МРФ ги подготвува и се се грижи за одвивање
на натпреварот во целина натпреварувачката комисија со исклучок на ставовите 3 и 4 од
Член 27 од овој правилник.
Член 18
Натпреварувачката комисија на организаторот е должна да подготви програма во
која ќе ги предвиди сите мерки потребни за одвивање на натпреварот: судиски колегиум,
местото на одржувањето на натпреварот, саатницата, можноста за сместување,
можноста и времето за тренинг, податоци за патеката и видовите риби, евентуалните
ограничувања, наградите, местото и терминот на објавувањето на резултатите и друго и
ја достави до екипите на РЗК најмалку 30 дена пред денот на одржувањето на истиотот.
Член 19
Во организацијата на натпреварите учествува и домаќинот.
Организаторот го одредува домаќинот и по правило е РЗК на чие подрачје се
одржува натпреварот.
Домаќинот на натпреварот ги извршува работите во врска со натпреварот што ќе
ги добие како задача од организаторот на истиот.

IV. УЧЕСНИЦИ НА НАТПРЕВАРИТЕ
Член 20
Учесници на натпреварите се: натпреварувачите, капитените на екипите, делегат,
судиите и жири комисијата.
Член 21
Учество на натпреварите можат да земат само екипи кои се во полн состав.
Некомплетни екипи (немаат свои натпреварувачи во сите зони или некомплетно дуо)
немаат право на учество.
На натпревари кои се одржуваат во еден натпреварувачки ден екипа може да
изврши замена на натпреварувач со резервен (освен во случај на доделување на црвен
картон) уредно пријавен во пријавата за натпреварот. Екипата нема можност со веќе
заменетиот натпреварувач да изврши повторна измена на истиот натпревар.
На натпревар кој се одржува во два натпреварувачки дена, екипа може и првиот и
вториот натпреварувачки ден да замени еден од натпреварувачите со уредно пријавен
резервен, освен во случај на доделување на црвен картон. Вториот ден екипата може да
изврши измена на натпреварувачот кој првиот ден добил црвен картон со уредно
пријавен резервен натпреварувач. Доколку екипата нема уредно пријавен резервен
натпреварувач, одн. не е во можност да настапи со комплетна екипа вториот ден, ќе се
дисквалификува како во екипна така и во поединечна конкуренција.
Со самото доделување на црвен картон натпреварувач нема право на настап на
прв нареден натпревар од ист или повисок ранг.
Минимален број на екипи и поединци учесници на одреден натпревар се дефинира
со пропозициите за таа година.
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Член 22
Натпреварувачите, како учесници на натпреварите во спортскиот риболов, се
членови на РЗК, како и на здруженија, клубови, сојузи или федерации кои непосредно
учествуваат на натпреварите.
Натпреварувачите во сите категории и дисциплини на натпревар пожелно е да
носат еднообразни дресови (маички) како обележје на нивната екипа.
Натпреварувачите во една натпреварувачка сезона можат да настапуваат на
натпревари само за РЗК во кое се регистрирани.
Екипата или натпреварувачи кои не го уплатиле членскиот надомест, котизацијата
или другите обврски кон организаторот, немаат право на учество.
Член 23
Натпреварувачите се должни да се придржуваат кон правилата и другите прописи
што се однесуваат на натпреварот и непознавањето на истите не ги ослободува од
одговорност.
Член 24
Капитенот на екипата го одредува РЗК која ја формира екипата и мора да биде
нејзин регистриран член.
Капитенот на екипата е обврзан да ги познава правилата и другите прописи, да се
придржува според нив и е одговорен (и во името на екипата), доколку дојде до кршење на
истите.
Капитенот е одговорен за однесувањето и дисциплината на екипата и нејзините
членови за времетраењето на натпреварот наведено во програмата за истиот.
На капитенот на екипата судијата може да му изрече дисциплинска мерка
(доделување жолт или црвен картон) доколку ги прекрши одредбите од правилникот,
правилата или пропозициите за организирање на натпревари во спортски риболов на
МРФ.
Член 25
За време на натпреварот, капитенот е официјален преставник на екипата и ги
обавува сите дејствија за својата екипа поврзани со натпреварот: учествува на
договорниот состанок, учествува на званичното извлекување, за време на натпреварот со
усмени напатствија ја советува екипата, присуствува на мерењето, во името на екипата
ги прима наградите и вложува приговори доколку смета дека има повреда на актите
поврзани со натпреварите.
За секој поднесен приговор, подносителот на приговорот остава депозит од 1000
(илјада) денари.
Доколку приговорот не се усвои депозитот оди во касата на организаторот и се
уплатува на жиро сметка најдоцна 3 (три) дена по поднесувањето. Во спротивно истиот
му се враќа на подносителот.
Член 26
На официјалните натпревари, во дисциплината „пливка“, секоја екипа може да
пријави до 2 (двајца) капитени а во дисциплината „крап“ 1 (еден) капитен.
На натпревари кои се организираат само во поединечна конкуренција, секој
натпреварувач може да пријави свој капитен од матичното РЗК. Исто лице не може да
биде капитен на повеќе од 1 (еден) натпреварувач.
Сите капитени на екипи, за време на натпреварот, пожелно е да бидат видно
обележани со ознаки на матичното РЗК.
Член 27
Судиите за натпреварите во организација на МРФ ги одредува судиската комисија.
Судиите за натпревари во организација на РЗК ги именува судиската комисија при
МРФ на поднесено барање на организаторот на натпреварот.
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Судиите непосредно го спроведуваат натпреварот и се одговорни истиот да се
одвива според овој правилник, правилата и пропозициите што се однесуваат на сите
натпревари во организација на МРФ.
Судиите вршат поставување на патека, го утврдуваат бројот и идентитетот на
натпреварувачите, го обавуваат извлекувањето на стартните броеви, вршат преглед на
натпреварувачкиот прибор, храната за примамување и мамките, го објавуваат почетокот
и завршетокот на натпреварот и раководат со истиот, ги утврдуваат и објавуваат
резултатите и ги прогласуваат победниците.
Судиите во вршењето на својата должност и при донесувањето на одлуките за
време на натпреварот се самостојни и независни.
За време на натпревар сите судии носат видливи ознаки кои ги пропишува
Управниот Одбор на МРФ на предлог на судиската комисија.
Член 28
За натпреварот се одредуваат толкав број на судии неопходни за правилно
одвивање на истиот:
На натпревари во организација на МРФ:
≠ Во дисциплината „пливка“, кај екипните натпревари, се одредува главен судија,
секретар и по еден судија за секоја зона. Ако во зоната има повеќе од 15
натпреварувачи, се одредува и по еден помошник на зонските судии;
≠ Во дисциплината „пливка“, кај натпревари во поединечна категорија, се одредува
главен судија, секретар и еден судија на секои 15 натпреварувачи и
≠ Во дисциплината „крап“се одредуваат најмалку 4 (четворица) судии.
-

На натпревари во организација на РЗК:
Задолжително да бидат вклучени најмалку 2 (двајца) судии, со лиценца за тековната
година за соодветна дисциплина.
Член 30
На натпреварите во организација на МРФ учествува и делегат.
Делегатот го одредува претседателот или генералниот секретар на МРФ.
Критериуми за избор на делегат:

-

-

Лицето да биде положен државен судија, најмалку 8 години до моментот на избор.
Во последните 3 (три) години последователно да бил главен судија на државен
натпревар;
Стручната служба на МРФ доставува список на судии кои ги исполнуваат
критериумите за делегат на натпревар за секоја дисциплина одделно, до
претседателот на МРФ и генералниот секретар на МРФ.
Работни задачи на делегатот на натпревар:

-

-

-

Да ја контролира работата на судиите, натпреварувачите, домаќинот на натпревар и
останатите, дали ги извршуваат должностите според позитивните правила и
прописи.
Хронолошки ги забележува сите настани на натпреварот, пишува извештај,
поднесува пријава за повреда до дисциплинска комисија на МРФ, кои мора да ги
предаде во рок од 5 дена по завршување на натпреварот до МРФ.
Делегатот на натпревар на секој натпревар преставува претседател на жири
комисијата.
Може да предложи на главниот судија одложување на натпревар поради лоши
временски услови.
По завршување на натпреварот, делегатот на натпреварот доделува награди и
признанија.
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Член 30
Жири комисијата се формира за секој натпревар одделно и се состои од 5 (пет)

Во жири комисијата влегуваат делегатот, главниот судија, секретарот и 2 (двајца)
членови од редот на учесниците ( кај екипните натпревари од редот на капитените на
екипите, а кај поединечните од редот на натпреварувачите).
Преставниците од редот на натпреварувачите одн. капитените на екипите се
одредуваат со жрепка.
Членовите на жири комисијата се должни да останат на местото на одржувањето
на натпреварот 30 минути по завршувањето на истиот (се до истекот на рокот предвиден
за поднесување на приговори).
Член 31
Жири комисијата одлучува по приговорите поднесени во врска со натпреварот, и
тоа полноправно доколку се присутни повеќе од 1/2 од нејзините членови.
Одлуката на жири комисијата е конечна и се донесува со мнозинство.
За работата на жири комисијата и нејзините одлуки се води записник.
По приговори поднесени во врска со резултатите, одлука носи судиската комисија
на МРФ.
V. НАГРАДИ
Член 32
На сите натпревари во организација на МРФ како награда се доделуваат пехари,
соодветни медали и дипломи за освоените први три места, како во екипна така и во
поединечна категорија.
За сите Куп натпревари се доделува и преоден пехар со право да се задржи во
трајна сопственост доколку иста екипа или поединец го освои 3 (три) пати едно по друго.
На натпревари во организација на МРФ, со претходна одлука на УО, може да се
доделуваат парични награди, награди во риболовен прибор, опрема и друго, за првите
три места во поединечна и екипна конкуренција.
VI. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
Член 33
За недисциплинирано однесување на патеката, против натпреварувачите и
капитените на екипите, може да се изрече дисциплинска мерка (доделување на жолт или
црвен картон) пред, за време и по завршувањето на натпреварот во рамките на
утврдената саатница, која се наведува во програмата за секој натпревар одделно (од
пристигнувањето на екипите до нивно заминување од местото на одржувањето на
натпреварот).
Пријава за повреда поднесува делегат на предлог на судија, жири комисија или
организатор.
Исклучување од натпревар автоматски повлекува суспензија (забрана на настап
на првиот нареден натпревар од ист или повисок ранг) и покренување дисциплинска
постапка која ја води дисциплинската комисија како орган на Управниот Одбор за што
донесува предлог одлука а конечна одлука УО на МРФ.
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VII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Член 34
Учесниците на натпреварот се должни писмената пријава да ја достават до
организаторот најдоцна до датумот одреден во програмата за натпреварот.
Ако натпреварувач или екипа не достават пријава во определениот рок, немаат
право да учествуваат на натпреварот.
Член 35
Точниот час на пристигнувањето, односно пријавувањето на учесниците на самиот
натпревар се наведува во програмата. Учесник кој ќе пристигне по тоа време нема право
на учество, иако предходно има доставено пријава.
Пред извлекувањето на стартните броеви судиите се должни да извршат проверка
на присутноста на пријавените учесници и го утврдат нивниот точен број поради правилно
поставување на патеката (во дисциплината „пливка“ да нема прекин на истата, односно
во секоја зона да има толку места колку што има екипи, а во дисциплината „крап“ да има
толку обележани боксови колку што има присутни екипи).
РЗК, учеснички на сите натпревари во организација на МРФ, доколку од оправдани
причини не се во можност да пристигнат на натпреварот до почетокот на извлекувањето
на стартните броеви, и за тоа го известат главниот судија, комплетната саатница за
натпреварот може да се пролонгира за најмногу 30 (триесет) минути. Доколку и по овој
термин екипата не допатува на натпреварот, РЗК го губи правото за учество на истиот а
за лига натпревари во двете дисциплини („пливка“ и „крап“) за тој натпревар добива 0
(нула) бодови.
Член 36
Кај дисциплините “лов риба“ натпреварувачката патека се забранува за риболов и
тренинг најмалку 16 (шеснаесет) часа пред почетокот на натпреварот (I судиски сигнал).
Натпреварувачките места и зони се одбележуваат најмалку 1 (еден) час пред
почетокот на натпреварот (I судиски сигнал), во двете дисциплини: „пливка“ и „крап“.
Член 37
На натпреварите организаторот задолжително обезбедува медицинска помош со
присуство на медицинско лице.
Член 38
Организаторот благовремено бара согласност од концесионерот за одржување на
натпреварот и го известува домаќинот за точниот термин и местото на одржувањето на
истиот.
Член 39
По потреба организаторот може да пропише и стартна такса - котизација
учество на натпревар.
Висината на котизацијата ја одредува надлежниот орган на организаторот
секоја категорија, дисциплина и натпреварувачка сезона одделно и таа се наведува
поканата - програмата за натпреварот.
Средствата од котизацијата можат да се употребат исклучиво за покривање
трошоците за организација на натпреварот.

за
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Член 40
Во случај на извлекување на жрепка (исклучиво кога се работи за критериум за
одредување на пласман во случај на ист постигнат резултат помеѓу две или повеќе екипи
или поединци) во барабанот се ставаат тројно повеке броеви од бројот на
натпреварувачите или екипите кои ќе учествуваат во извлекувањето. Предност ќе има
екипа или натпреварувач со најмал извлечен број и понатаму како што следува.
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VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 41
По потреба можат да се донесат правилници или други општи акти со кои
прашањата во врска со натпреварите поблиску ќе бидат уредени (правилник за
регистрација на натпреварувачите, правилник за судиите, дисциплински паравилник,
правилник за избор на спортист на годината, правилник за доделување на награди и
признанија, правила за организирање на одреден вид на натпревари и слично).
Член 42
Со влегување во сила на овој правилник, престанува да важи правилникот од 28.02.2015
година.
Член 43
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување и се применува
веднаш.

Претседател на УО на МРФ
Проф. Д-р Васил Костов с.р.
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