Врз основа на член 29 од Статутот на Македонската Риболовна Федерација, УО на
Македонската риболовна федерација на седницата одржана на ден 10.03.2012 година, донесе:

за спортско-риболовни судии
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник поблиску се уредуваат организацијата и раководењето,
категоризацијата и рангирањето, начинот на стекнување и поседување статус, евиденцијата и
делегирањето, правата, должностите и одговорноста на спортско-риболовните судии во
Република Македонија, како и други прашања поврзани со спортско-риболовните судии.
II. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАКОВОДЕЊЕ
Член 2
Спортско-риболовните судии се организирани во рамките на Македонската риболовна
федерација (во натамошен текст МРФ).
Со спортско-риболовните судии раководи судсиката комисија, како помошно тело на
Управниот одбор на МРФ.
Судиската комисија ја формира и членовите во неа ги избира Управниот одбор на МРФ
од редот на државните спортско-риболовни судии.
III. КАТЕГОРИИ И РАНГИРАЊЕ
Член 3
Според дисциплините во кои се одржуваат спортско-риболовните натпревари, спортскориболовните судии се стекнуваат со статус судија во дисциплините:
1. „пливка“;
2. „крап“ и
3. „фрлачки дисциплини - кастинг“.
Член 4
Спортско-риболовните судии се рангират како:
1. меѓународен судија - I ранг;
2. државен судија II ранг;
3. основен судија III ранг.
За основен судија - III ранг се стекнува со полагање испит за основен судија III- ранг.
За државен судија - II ранг се стекнува судија кој има статус на основен судија, стаж од
најмалку три години како основен судија, спроведено најмалку два клубски натпревари во
својство на главен судија или секретар на натпреварот и кој ќе положи испит за државен
судија II - ранг.

IV. НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ И ПОСЕДУВАЊЕ СТАТУС НА
СПОРТСКО-РИБОЛОВЕН СУДИЈА
Член 5
Со статус на спортско-риболовен судија може да се стекне секој спортски риболовец кој
има навршено 18 години и кој е член на организација на спортски риболовци(РЗК) зачленета
во МРФ.
Стекнатиот статус спортско-риболовниот судија го задржува за цело време додека е
член на организацијата на спортските риболовци која е член на МРФ.
Статусот на спортско-риболовните судии се губи со губење на деловна способност и во
случаи определени со овој правилник.
Член 6
Спортски риболовец полага испити за стекнување на статус на спортско-риболовен
судија пред комисја за полагање испити, за секоја дисциплина и ранг одделно.
Во комисијата за полагање испити се делегираат судии кои имаат најмалку статус на
судија од II ранг.
Член 7
Испитите за судии се состојат од теоретски и практичен дел.
Проверката на теоретскиот дел се врши во просторија а се проверува познавањето на:
Правилата, Пропозициите и Правилникот за организирање спортско риболовни натпревари,
овој Правилник и Правилник за регистрација на натпреварувачи спортски риболовци во
Република Македонија.
Практичниот дел е задолжителен дел од испитот и се изведува на сите натпревари во
организација на МРФ или РЗК каде има благовремено делегирани судии од страна на
судиската комисија, во својство на помошник судија.
Распоредот го прави комисијата за полагање на судиски испит.
Член 8
По успешно положениот испит, кандидатот се здобива со легитимација за соодветниот
ранг на спортско-риболовен судија и за соодветна дисциплина за која полагал.
Формата и содржината на судиската легитимација ја пропишува Управниот одбор на
МРФ, на предлог на судиската комисија.
Член 9
Спортско-риболовен судија полага и тест во познавањето на актите на МРФ со кои се
регулираат натпреварите во спортски риболов во Р. Македонија (правила, правилници,
пропозиции и сл.)
Со успешно положен тест судијата добива лиценца за да може да биде делегиран на
сите натпревари кои ги организира МРФ, РЗК членки на МРФ и евентуално биде предложен за
меѓународен судија во одделна дисциплина.
Судија кој не го положи успешно тестот (одн. не се здобие со судиска лиценца) не може
да биде делегиран за судија на натпревар.
Тестот го полагаат судиите во сите категории (рангови) и за сите дисциплини одделно
на секои 5 години, како и вонредно со посебна одлука на Управниот одбор на МРФ на предлог
на судиската комисија.
Член 10
Полагањето на испит за судија и полагањето на тест за лиценца го организира
Управниот одбор на МРФ секоја година пред почетокот на натпреварите.

Управниот одбор на МРФ го одредува составот на комисијата за полагање.
Член 11
Спортско-риболовниот судија поседуваат Легитимација на спортско-рибиливен судија
каде се евидентирани рангот и дисциплините во кои миже да суди.
Изгледот на Легитимацијата е прилог на овој Правилник.
V. ЕВИДЕНЦИЈА И ДЕЛЕГИРАЊЕ
Член 12
Судиската комисија води евиденција за спортско-риболовните судии кои се стекнале со
статус за одреден ранг, во одредена дисциплина и имаат добиено лиценца.
Сручната служба на МРФ води регистер на сите спортско-риболовните судии во Р.
Македонија за дисциплината, рангот и платената членарина.
Судиската комисија иницира постапка за предлагање на судии, со статус на државен
судија кој со успех вршел функција од II ранг на поголем број официјални натпревари, до
ЦИПС за промовирање во статус меѓународен судија.
Член 13
Судиската комисија врши делегирање на спотрско-риболовни судии на сите натпревари
во Р. Македонија, било да се во организација на МРФ или на спортско риболовните клубови,
здруженијата на спортски риболовци, спортско риболовните здруженија и други спортски
риболовни организации, (скратено име за сите: „Риболовни здруженија и клубови“, во
понатамошниот текст РЗК)
РЗК кое организира натпревар во спортски риболов е должно, најдоцна 15 дена пред
одржување на натпреварот да побара делегирање на судии за натпреварот со свој предлог на
потребен број на судии со лиценца.
Судиската комисија е дожна во рок од 7 дена да ги провери податоците за
предложените судии и преку електронска пошта да го извести РЗК кое го организира
натпреварот.
VI. ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТ
Член 14
Спортско-риболовните судии имаат право да бидат делегирани во колегиумот на судии
кои водат натпревар во спортски риболов.
Секој делегиран судија е должен:
- да пристигне на местото на натпреварот пред поставување на патеката;
- да учествува во обележување и поставување на патаката;
- да учествува во извлекувањето на зоните и старните места и да води евиденција;
- да ја прати работата на натпреварувачите на натпреварот;
- да учествува во мерењето и евидентирањето на уловот;
- да учествува во собирањето на опремата со која се обележува патаката;
- да присуствува при сопштувањето на резултатите.
Од обврската за судење можат да се ослободат само ако од оправдани причини не се
во објективна можност да судат, и ако за тоа благовремено ја известат судиската комисија која
ги делегира.

Член 15
Спортско-риболовните судии се должни да носат официјален дрес со ознака судија на
натпреварот на кој судат. Ознаките ги утврдува Управниот одбор на МРФ на предлог на
судсиката комисија.
Член 16
Спортско-риболовните судии се должни при водењето на натпреварите да се
однесуваат според етиката на спортски риболовец, на чесен и авторитетен граѓанин и
доследно да ги применуваат правилата и другите прописи за спроведување на натпревари од
соодветна дисциплина.
Член 17
Спортско-риболовните судии, секоја година пред почетокот на натпреварите, плаќаат
членарина за да се стекнат со право да водат натпревари во спортски риболов во организација
на МРФ и РЗК.
Судија кој до определен рок не ја уплати членарината за МРФ нема да има право да
води спортско-риболовен натпревар.
Член 18
Спортско-риболовен судија има право за надомест на трошоците според општите акти
на организаторот на натпреварот за пат, дневници и судиски такси.
Судиската такса се исплаќа за секој натпревар одделно.
Како еден натпревар, во дисциплините „ пливка“ се смета времето од првиот до петтиот
(односно шестиот или седмиот) судиски сигнал, а во дисциплината “фрлачки тробој - Кастинг“
до завршувањето на трите предвидени дисциплини.
Во дисцоплината „крап“, за секој ден се исплаќа по една дневница и една судиска
такса.
Член 19
Секоја календарска година УО на МРФ, на предлог на судиската комисија, носи одлука
со која се уредува:
1. Висина на судиска такса која се исплаќа на судијата по рангови;
2. Висна на судиската чланарина по рангови;
3. Висина на надоместок за полагање на судиски испити по рангови;
4. Висина на надоместок за полагање за лиценца по рангови;
Член 20
Судиите во вршење на својата должност на натпреварите и при донесувањето на
одлуките се самостојни и независни.
Член 21
На судиите за повреда на правилата и другите прописи при водење на натпревари во
спортски риболов можат да им се изречат следните санкции:
1. опомена, за повреди кои битно не влијаат на текот и резултатите на натпреварите;
2. суспензија и забрана на судење до една година за:
− потешки повреди на прописите за организирање на натпревари,
− пристрасно водење на натпреварот,
− употреба на алкохол, пред и за време на натпреварот,
− судење на натпревар во организација на РЗК а не е делегиран од срана на
судиската комисија;

3. постојана забрана и одземање на статусот на спортско-риболовен судија ако:
− намерно ги крши прописите при водење на натпреварите а со цел на фаворизирање на поединец или екипа;
− дозволи употреба на недозволени средства или прибор;
− намерно неправилно ги впишува резултатите и неточно ги внесува податоците во
дневникот на натпреварот;
− прима мито;
− го напушти местото на натпреварот додека тој е во тек;
− се доведе во алкохолизирана состојба од I стадиум на пијанство и
− направи други потешки карактеристични прекршоци како судија.
Член 22
Казната опомена ја изрекува главниот судија на зонските судии.
Казната суспензија и забрана на судење до една година се изрекува по спроведена
постапка од страна на судиската комисија. Постапката се поведува на предлогот на главниот
судија, организаторот на натпреварот или Судиската комисија.
Казната постојана забрана на судење и одземање на статусот судија ја изрекува
Управниот одбор на МРФ на предлог на судиската комисија, по спроведена постапка.
Член 23
По изречената мерка суспензија или забрана на водење на натпревари може да се
поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката.
Одлуката на Управниот одбор по жалба, како и за изречената мерка постојана забрана
за судење и одземање на статусот судија, е конечна.
Член 24
На судија може да му се оспори водење на натпревар ако пред почетокот на истиот се
утврди дека психовизички не е во состојба да го води натпреварот, или ако во текот на
натпреварот настапи таква состојба.
Состојбата според предходниот став ја утврдуваат главниот судија или организаторот
на натпреварот.
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 25
Легитимациите на постоечките судии ќе се заменат во по полагањето тест за лиценца
за наредните пет години.
Член 26
Со влегување во сила на овој правилник, престанува да важи правилникот од 08.12.2007
година.
Член 27
Овој правилник стапува во сила со денот на неговото донесување, а се применува веднаш.
Претседател на УО на МРФ
Проф. Д-р Васил Костов с.р.
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