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Управниот одбор на Македонската риболовна федерација, согласно член 43 став 5
од Статутот, на својата редовна седница одржана на ден 16.08.2014 год. го донесе
следниот:
ПРАВИЛНИК
за работа на КОМИСИЈАТА ЗА НАТПРЕВАРИ
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат начининот на организирање, работата, задачите и
обврските на Комисјата за натпревари (во натамошен текст КН) на Македонската
Риболовна Федерација (во натамошен текст МРФ).
Член 2
Членовите на комисијата ги бира и разрешува Управниот одбор (во натамошен
текст УО) на МРФ, со мандат од 4 години.
Членовите можат да бидат избирани повеќе пати едноподруго.
Комисијата брои 3 (три) до 7 (седум) членови, за што одлучува УО.
Член 3
Првиот, конститутивен состанок на комисијата го закажува претседателот или
генералниот секретар на УО на МРФ.
На истиот се избира Претседател на комисијата.
Член 4
Комисијата се состанува по потреба а најмалку 4 пати годишно.
На состаноците на комисијата задолжително се води записник кој како материјал се
доставува до УО на разгледување и усвојување.
Записникот го води лице од стручната служба на МРФ или член на комисијата.

Член 5
Комисијата ги извршува следните обврски и задачи:
1. Изработува Пропозиции за натпревари во спортски риболов за секоја година
одделно;

Изработува Календар за натпревари во спортски риболов;
Изработува Програма за секој натпревар одделно;
Изработува финансов план за спроведување на планираните активности;
Изработува и ги усогласува со правилата на FIPS-ed Правилата и Правилниците поврзани со спортско риболовни натпревари, во соработка со судиската
комисија;
6. Ги организира и спроведува натпреварите во сите дисциплини и конкуренции, планирани со Календарот за натпревари на МРФ;
7. Им пружа стручна помош на риболовните здруженија и клубови членки на
МРФ во организација на натпреварите во сите дисциплини и конкуренции,
доколку тие тоа го побараат;
8. Води евиденција за постигнатите резултати на сите натпревари и предлага
спортисти и екипи на годината;
9. Врши анализа на работата периодично и на крајот на натпреварувачката
година, за што составува извештај и го доставува до УО на МРФ.
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Член 6
Пропозициите, календарот и финансовиот план, комисијата ги изработува најдоцна
до крајот на месец ноември во тековната за надедната натпреварувачка година а
извештајот за работата до крајот на декември во тековната година.
Член 7
Програмата за организирање и спроведување на секој натпревар одделно,
најдоцна 30 дена пред одржувањето на истиот, КН ја доставува до стручната
служба на МРФ.
Стручната служба истата веднаш ја проследува до сите здруженија членки на
МРФ.
Член 8
Сите предлози и закључоци кои ги изработува комисијата, ги презентрира пред УО
на МРФ на усвојување.

Доставено до:
- Архива на МРФ
- Членови на УО
- Членови на комисија
Управен одбор на МРФ
Председател
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