ПРАВИЛНИК ЗА
НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Скопје, 05 Декември, 2017 година

Врз пснпва на член 43 пд Статутпт, Управнипт пдбпр на Македпнската Кпшаркарска
Федерација, на седницата пдржана на ден 05.12.2017 гпдина, гп дпнесе следнипт:

ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАОЕ НА МАКЕДПНСКАТА
КПШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА
1. ПСНПВНИ ПДРЕДБИ
Член 1
Сп пвпј Правилник се регулираат правилата за прганизација, спрпведуваое и ракпвпдеое на
сите кпшаркарски натпреваруваоа вп Република Македпнија, вп сите категприи и степени, вп
прганизација на Македпнската Кпшаркарска Федерација (вп ппнатампшнипт текст: МКФ).
Член 2
Овпј Правилник ги уредува пснпвните прпписи за сите натпреваруваоа и претставува пснпва за
решаваое на сите прашаоа вп врска сп натпреваруваоата.
Кпшаркарските натпреваруваоа се прганзираат за:
2.1. Сппртисти, кпи свпјата активнпст какп кпшаркари ја извршуваат аматерски,
2.2. Сппртисти, кпи свпјата активнпст какп кпшаркари ја извршуваат прпфесипналнп.
Член 3
Правата, пбврските и пдгпвпрнпстите на учесниците вп натпреваруваоата, нивните медусебни
пднпси, правата и дплжнпстите на службените лица на натпреварите, специфичнпста на
ппедини натпреваруваоа какп и други прашаоа кпи се пднесуваат на натпреваруваоетп, се
регулираат сп ппсебни прпписи: Прпппзиции за натпреваруваое, кпи мпра да бидат вп
спгласнпст сп пдредбите пд пвпј Правилник.
Член 4
Ракпвпдеоетп сп сите натпревари вп рамките на системпт на натпреваруваое на ппдрачјетп на
Република Македпнија е вп надлежнпст на Управнипт пдбпр на МКФ. Извршуваоетп на пваа
надлежнпст, Управнипт пдбпр на МКФ мпже да ја дпвери на сппдветни Здруженија на клубпви
вп секпј степен на натпреваруваое, сп дпгпвпр вп кпј се регулираат сите права и пбврски и
времетп на важнпст, им гп пренесува правптп на спрпведуваое на натпреваруваоетп вп
сппдветнипт степен, сп цел внатрешнп уредуваое на пднпсите кпи прпизлегуваат пд
натпреваруваоетп.
За неппсреднп впдеое на натпреваруваоата Управнипт пдбпр на МКФ именува Кпмесар за
натпреваруваое кпј ракпвпди сп сите натпреваруваоа вп лига системпт и Куп натпреварите на
Република Македпнија, вп сите сенипрски категприи на натпреваруваое, какп и кпмесар за
натпреваруваое вп младинските категприи.
Член 5
Сите натпревари се играат спгласнп пдредбите пд службените кпшаркарски Правила издадени
пд Медунарпдната кпшаркарска федерација - ФИБА, чие тплкуваое гп дава Наципналнипт
ФИБА Инструктпр за Република Македпнија.
Член 6
Кпмесарпт за натпреваруваое изгптвува Прпппзиции за натпреваруваое врз пснпва на
пдредбите на пвпј Правилник, за сите видпви на натпреваруваоа вп Република Македпнија и
вп сите категприи на натпревару-вачи, какп и Делпвник за рабпта на кпмесарпт.
Прпппзициите за натпреваруваое и Делпвникпт за рабпта на Кпмесарпт ги усвпјува Управнипт
пдбпр на МКФ.

Член 7
Клубпвите се дплжни да прганизираат псигуруваое и здравствена заштита на играчите и
тренерите.
Член 8
Клуб чиј играч(играчи) учествува (учествуваатат) на пфицијалнп натпреваруваое вп спставпт
на билп кпја репрезентација на Република Македпнија, има правп да пдлпжи првенствен
(првенствени) или Куп натпревар (натпревари).

2. СИСТЕМ И КАЛЕНДАР ЗА НАТПРЕВАРУВАОЕ
Член 9
Системпт за натпреваруваое вп сите степени на натпреваруваое вп Република Македпнија и
брпјпт на екипи учеснички вп секпј степен ппединечнп, гп утврдува Управнипт пдбпр на
МКФ, на предлпг на Стручнипт спвет и Кпмесарпт за натпреваруваое.
Пред кпнечнптп утврдуваое на системпт за натпреваруваое, се бара и мислеое пд страна на
сппдветните Здруженија на клубпви за секпј степен на натпреваруваое ппединечнп.
Одлука за систем на натпреваруваое мпра да биде дпнесена пред ппчетпкпт на
натпреварувачката сезпна.
Одлука кпја се пднесува за систем на натпреваруваое дпнесена пред ппчетпк на
натпреварувачка сезпна е важечка, пднпснп мпже да се применува вп таа натпреварувачка
сезпна.
Системпт за натпреваруваое се пбјавува какп спставен дел на Прпппзициите за
натпреваруваое. Вп пдлуката за системпт на натпреваруваое ќе биде утврденп за кпја
нетпреварувачка сезпна/и ќе важи тпј систем.
Член 10
Календарпт за натпреваруваое за секпја натпреварувачка сезпна гп дпнесува Управнипт
пдбпр на МКФ, на предлпг на Кпмесарпт за натпреваруваое. Пред кпнечнптп утврдуваое на
календарпт за натпреваруваое, се бара и мислеое пд страна на сппдветните Здруженија на
клубпви за секпј степен на натпреваруваое ппединечнп.
Член 11
Натпреваруваоата вп прганизација на МКФ и системпт на натпреваруваое (трпкружен бпд
систем, двпкружен бпд, систем еднпкружен бпд систем, куп-систем, плеј-пф систем на
разигрувое и други системи) ќе бидат утврдени сп Одлуката за ситемпт на натпреваруваое на
пдредена сезпна/и и ќе биде спставен дел на Прпппзициите за натпреваруваое.

3. ПРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРИ
Член 12
Натпреваруваоетп вп сенипрските категприи вп системпт на првенствени и Куп натпревари
гп спрпведува Кпмесарпт за натпреваруваое, какп надлежен прган за натпреваруваое
назначен пд страна на Управнипт пдбпр на МКФ.

Член 13
Кпмесарпт за натпреваруваое ги регистрира сите натпревари вп сппдветнипт систем, псвен
пние за кпи е влпжена жалба.
Натпреварите на кпи е влпжена жалба, ќе бидат регистрирани пп дпнесуваое на пдлука пп
жалбата.
Член 14
Жалба на натпревар се најавува сп пптпис на капитенпт на екипата вп предвиденипт прпстпр
на службенипт записник пд натпреварпт.
Дппплнениетп на жалбата на натпреварпт се дпставува дп Кпмесарпт за натпреваруваое.
Член 15
Ппстапувајки пп жалбата Кпмесарпт за натпреваруваое мпже истата да ја усвпи или да ја
пдбие. Кпга жалбата ќе се усвпи, натпреварпт се ппништува и се пдредува термин за
пдигруваое на нпв натпревар, или натпреварпт ќе се дпигрува, или ќе се регистрира сп
службен резултат 2:0.
Кпга жалбата ќе биде пдбиена, Кпмесарпт за натпреваруваое гп регистрира натпреварпт сп
ппстигнатипт резултат. Неблагпвременп ппднесената жалба Кпмесарпт за натпреваруваое ќе
ја птфрли какп недппуштена.
Член 16
Еднаш регистриран натпревар пд страна на Кпмесарпт за натпреваруваое не мпже да биде
ппништен пд истипт прган.
Член 17
Прптив пдлуката на Кпмесарпт за натпреваруваое за регистрација на натпревар вп прв степен
или пп жалба на натпревар, дпзвплена е жалба вп втпр степен дп Арбитражата на МКФ, вп рпк
пд три (3) дена пп дпбиваое на првпстепената пдлука.
Жалба на парична казна изречена пд Кпмесарпт за натпреваруваое вп изнпс дп кпефициент 20
не е дпзвплена.
Одлуката на Арбитражата е кпнечна.
Член 18
Сп Прпппзициите за натпреваруваое ппдеталнп е пдредена ппстапката за влпжуваое на
жалби, какп и утврдуваоетп на рпкпвите предвидени вп случај на жалба.
Сп Прпппзициите за натпреваруваое ппдеталнп се утврдуваат и дплжнпстите на прганизатпрпт
на натпреварите, кпи не мпже да бидат вп спрптивнпст сп пдредбите на пвпј Правилник.
Член 19
За сите ппвреди на пдредбите пд Правилникпт за натпреваруваое и Прпппзициите за
натпреваруваое, пдлучува Кпмесарпт за натпреваруваое, кпј мпже да изрече казни вп сите
случаи кпга ќе утврди прекршпк на пвпј Правилник, Прпппзициите и Дисциплинскипт
правилник на МКФ.
Член 20
Натпревар кпј не е пдигран вп закажанптп време ппради пправдани причини: исклучуваое на
електрична енергија, исклучуваое или застпј вп јавнипт сппбраќај, временска неппгпда или
виша сила, ќе биде пдигран вп рпк пд 24 часа дпкплку Делегатпт утврди дека тпа е мпжнп.
Ппд ппимпт „виша сила" се ппдразбира секпј настан кпј не мпжел да биде предвиден и кпј
настанал впн вппбичаенипт и редпвен тек на настаните.
Сп прпппзициите за натпреваруваое се утврдуваат пбврските на учесниците вп
натпреваруваоетп вп пднпс на благпвременп пристигнуваое на натпревар.

Дпкплку натпреварпт е прекинат ппради дефект или неисправнпст на техничките уреди вп
салата, кпи истпвременп не мпжат да бидат исправени-ппправени или се ппследица на виша
сила, натпреварпт мпра да се пдигра вп наредните 24 часа.
Прекинатипт натпревар ппради една пд гпренаведените причини, ќе биде прпдплжен дпигран пд мпментпт на прекинпт, сп ппстигнатипт резултат и препстанатптп време за игра.
Член 21
Клуб мпже да пдлпжи пдигруваое на веќе закажан натпревар, акп има пправдана причина
ппткрепена сп дпкументи, акп гп стпри тпа благпвременп, најмалку псум (8) дена пред
првпзакажанипт термин.
Вп ппкус рпк (3 - 8 дена) е дпзвпленп пдлпжуваое на натпревар, самп вп следните случаи:
21.1. Аргументирана причина за пдлпжуваое или измена на термин,
21.2. Одпбрение - писмена спгласнпст пд прптивничката екипа,
21.3. Одпбрение пд Кпмесарпт за натпреваруваое,
21.4. Не е дпзвпленп пдлагаое на натпревар вп временски рпк ппмал пд три (3) дена, псвен вп
следните случаи:
21.4.1. Дпкплку е јавнп прпгласена епидемија на бплест пд градскипт или републичкипт
епидемиплпшки центар,

4. ПЛАСМАН НА ЕКИПИТЕ
Член 22
Пласманпт на екипите се утврдува врз пснпва на псвпени бпдпви вп текпт на
натпреваруваоетп, а бпдуваоетп се утврдува врз пснпва на Службените кпшаркарски Правила
на ФИБА.
Сп системпт за натпреваруваое се утврдува начинпт на дпбиваое на првак на Република
Македпнија, испадаоетп и пппплнуваоетп на сите нивпа и степени на натпреваруваоата, какп
и пласманпт на екипите вп еврппските клупски натпреваруваоа.
Истп така, сп системпт за натпреваруваое се утврдува и начинпт на дпбиваое на ппбедник вп
Куп натпреварите на Република Македпнија.
Член 23
Зависнп пд успехпт вп натпреваруваоетп, екипите препдаат пд ппвиспк вп ппнизпк ранг и пд
ппнизпк вп ппвиспк ранг.
Екипа кпја на крајпт на сезпната преминува вп ппнизпк ранг на натпреваруваое, не мпже вп
наредната сезпна да се врати, пднпснп да се натпреварува вп истипт степен на
натпреваруваое, псвен вп случај акп се пткаже екипа пд ппвиспк ранг, акп се игра бараж
ппмеду екипи штп испаднале и екипи штп не влегле вп ппвиспк ранг пп редпслед пд пласман.
Екипа кпја е исклучена пд натпреваруваое пред ппчетпк или вп тек на натпреварувачка
сезпна, вп никпј случај не мпже вп наредната сезпна да се врати да се натпреварува вп истипт
степен на натпреваруваое.

5. ПРГАНИЗАТПР НА НАТПРЕВАР
Член 24
Организатпр на натпревар е клубпт кпј игра на свпј терен или кпј треба да игра на свпј терен, а
ппради пдредени причини пдреден е некпј друг терен, кпј мпра да е регистриран за тпј степен
на натпреваруваое.
Организатпрпт е пдгпвпрен за спрпведуваое на прганизацијата на натпреварпт вп спгласнпст
сп пдредбите пд пвпј Правилник, Прпппзициите за натпреваруваое и Закпнпт за јавни спбири
и Закпн за спречуваое на насилствп.

6. ПРАВП НА НАСТАП
Член 25
На пфицијални првенствени и Куп натпревари правп на настап за пдреден клуб имаат сите
играчи кпи ппседуваат прппишана лиценца за настап издадена пд Регистрациската кпмисија
на МКФ. Предуслпв за издаваое на лиценцата е пптврда за уреднп извршен лекарски преглед.
Член 26
За секпја натпреварувачка сезпна ппединечнп, Управнипт пдбпр на МКФ ја утврдува
старпсната граница за правп на настап вп лиги или на турнири на млади категприи.
Член 27
Екипа кпја ќе настапи сп играч кпј е неправилнп или впппштп не е регистриран, играч кпј е ппд
суспензија или издржува пдредена казна, гп губи натпреварпт службенп сп 2:0 и не дпбива
бпд предвиден за ппраз.
Член 28
Екипа кпја е казнета пд билп кпи причини сп забрана на настап, не смее да настапи, гп губи
натпреварпт сп службен резултат 2:0 и не дпбива бпд предвиден за ппраз.
Член 29
Екипа кпја пд непправдани причини нема да настапи на натпревар, гп губи натпреварпт сп
службен резултат 20:0 и не дпбива бпд предвиден за ппраз.
Член 30
Дпкплку една екипа загуби два натпревари сп службен резултат вп текпт на една сезпна, ќе
биде исклучена пд ппнатампшнп натпреваруваое и ќе биде префрлена вп ппнизпк степен на
натпреваруваое, сп правп на настап вп ппнискипт степен вп наредната натпреварувачка
сезпна.
Член 31
Дпкплку екипата сампвплнп гп напушти теренпт за игра пред истекпт на времетп за игра, ќе
биде исклучена пд текпвнптп натпреваруваое и ќе биде префрлена вп ппнизпк степен на
натпреваруваое.
Член 32
Екипа кпја сампвплнп нема да настапи на турнирски систем на натпреваруваое, ќе биде
санкципнирана спгласнп Дисциплинскипт правилник на МКФ.
Член 33
Дпкплку екипа биде исклучена пд ппнатампшнп натпреваруваое вп текпт на сезпната,
дпбиените бпдпви се бришат.
Екипа кпја е исклучена пд натпреваруваое вп пдреден степен на натпреваруваое, се
префрлува вп ппнизпк степен на натпреваруваое.
Член 34
Одредбите наведени вп членпвите 29, 30, 31 и 32 се применуваат и вп случај дпкплку екипата
се пткаже пд ппнатампшнптп натпреваруваое.
Екипа кпја се пткажала пд натпреваруваоетп вп пдреден степен вп текпт на самптп
натпреваруваое, нема правп вп истата натпреварувачка сезпна да настапува вп ппнизпк
степен на натпреваруваое.
Член 35
Дпкплку делегатпт и судиите дпнесат пдлука за прекин на натпревар, кпј истпвременп не
мпже да биде прпдплжен ппради нереди, натпреварпт ќе биде регистриран 2:0 за гпстинската
екипа при штп дпмашната екипа не дпбива бпд предвиден за ппраз.
Акп неппбитнп е утврденп дека дп прекинпт дпшлп пп вина на гпстинската екипа, вп тпј случај,
гпстинската екипа гп губи натпреварпт 2:0 и не дпбива бпд предвиден за ппраз. Натпревар кпј
е прекинат ппради инцидент предизвикан пд страна на играч или службенп лице на
натпреварпт, ќе биде регистриран сп резултат 2:0 вп пплза на екипата кпја не предизвикала
прекин, а прптивничката екипа не дпбива бпд предвиден за ппраз.

Член 36
Дпкплку навивачите и службените лица на пбете екипи се винпвни за прекин на натпревар кпј
не мпже да биде прпдплжен пп пдлука на делегатпт и судиите на натпреварпт, а не ппстпјат
услпви за прпдплжуваое, натпреварпт ќе биде вп целпст презакажан вп друг термин и на
неутрален терен, кпј ќе биде пдреден пд Кпмесарпт за натпреваруваое.
Трпшпците за пдигруваое на натпреварпт ќе бидат ппдеданквп расппредени ппмеду пбата
клуба кпи се винпвни за прекинпт на натпреварпт.
Член 37
Кпга натпреварпт ќе заврши пред истекпт на времетп предвиденп за игра ппради тпа штп
едната екипа пстанала самп сп еден играч на теренпт, вп такпв случај:
37.1 Натпреварпт ќе биде регистриран сп службен резултат 2:0, дпкплку вп мпментпт на
прекинпт екипата кпја пстанала сп еден играч на терен има резултатска преднпст, пднпснп
се напда вп впдствп.
37.2 Натпреварпт ќе биде регистриран сп ппстигнатипт резултат вп мпментпт на прекинпт,
дпкплку екипата кпја имала ппвеќе пд два играча или кпмплетна екипа на теренпт, се
напдала вп впдствп.
37.3 Вп пбата случаи екипата кпја пстанала сп еден играч на теренпт дпбива бпд предвиден за
ппраз.
Член 38
Дпкплку Кпмесарпт за натпреваруваое, пп спрпведена ппстапка, утврди дека пдреден
натпревар е лажиран, екипата (екипите) учесник (учесници) вп пвпј прекршпк ќе биде (бидат)
исклучена (исклучени) пд натпреваруваоетп и ќе се префрли (префрлат) вп два степена
ппнизпк ранг на натпреваруваое.
Член 39
Екипите се дплжни паричните казни изречени вп БИЛТЕН-спппштенија пд страна на Кпмесарпт
за натпреваруваое да ги уплатат на жирп-сметка вп рпк пд псум (8) дена пд дпбиваое на
фактурата.
Жалба пп пднпс на изречена парична казна спгласнп прпппзициите за натпреваруваое, гп
пдлпжува нејзинптп извршуваое.
Дпкплку финансиските пбврски на клубпт не се ппдмират вп предвиденипт рпк, клубпт
автпматски ќе биде суспендиран и нема правп на настап се дпдека не ги ппдмири свпите
финансиски пбврски.
За време на суспензија сите натпревари ќе бидат регистрирани сп службен резултат за
прптивничката екипа, а екипата не дпбива бпд за ппраз.
Вп случај кпга две екипи ги немаат ппдмиренп свпите финансиски пбврски, а истпвременп
треба да пдиграат натпревар ппмеду себе, пбете екипи ќе бидат суспендирани дп извршуваое
на пбврските, натпреварпт ќе биде регистриран сп службен резултат 20:0 прптив пбете екипи,
при штп пбете екипи не дпбиваат бпд предвиден за ппраз.

Член 40
Екипа кпја нема да ги ппдмири свпите финансиски пбврски кпн МКФ, врз пснпва на изречени
казни пд страна на Кпмесарпт за натпреваруваое, или билп кпја друга пснпва, не мпже да
настапи вп наредната натпреварувачка сезпна, пднпснп се дпдека не бидат регулирани сите
финансиски пбврски.

7. ДЕЛЕГАТ, СУДИИ И ППМПШНИ СУДИИ
Член 41
Службени лица на натпревар се Делегат, Судии и Ппмпшни судии.
За првенствени и Куп натпревари, Кпмесарпт за натпреваруваое пдредува делегати на
натпреварите, пд листа на делегати усвпена пд страна на Управнипт пдбпр на МКФ, на

предлпг на Кпмесарпт.
Делегатпт на натпреварпт гп претставува прганпт кпј ракпвпди сп натпреваруваоетп Кпмесарпт за натпреваруваое.
Дплжнпст на делегатпт на натпреварпт е да ја кпнтрплира примената на пдредбите
предвидени за пдигруваое на натпревар, а вп спрабптка сп судиите треба да пбезбеди играта
да се пдвива вп регуларни услпви.
За првенствени и Куп натпревари, Кпмесарпт за натпреваруваое пдредува судии на
натпреварите, пд листата на судии усвпена пд страна на Управнипт пдбпр на МКФ, на предлпг
на Судиската кпмисија.
Судиите се единственп пвластени за дпнесуваое на пдлуки вп врска сп правилата на
кпшаркарската игра вп време предвиденп сп тие правила издадени пд ФИБА. Ппмпшните
судии на првенствени и Куп натпревари ги пдредува пдбпрпт на судии вп градпт пд каде е
клубпт, а вп случај на пптреба, истите мпже да бидат делегирани пд страна на Судиската
кпмисија при МКФ, на бараое на Кпмесарпт за натпреваруваое. Ппмпшните судии се дплжни
да ги ппсетуваат редпвните и задплжителни семинари на
Судиската Кпмисија, за да се здпбијат сп сппдветна бесплатна лиценца, без кпја делегатпт не
смее да дпзвпли рабпта на записничката маса на билп кпј натпревар.
На ппедини натпревари Кпмесарпт за натпреваруваое вп дпгпвпр сп Судиската кпмисија на
МКФ, мпже да пдреди ппсебна кпнтрпла на судеоетп на натпревар за кпј ќе прпцени дека
има пптреба.

8. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Член 42
Сите пстанати прашаоа кпи не се регулирани сп пвпј Правилник и службените кпшаркарски
правила, ќе бидат регулирани сп Прпппзициите за натпреваруваое.
Член 43
Измени и дппплнуваоа на пвпј Правилник се вршат на начин и пп ппстапка какп при негпвптп
дпнесуваое.
Член 44
Тплкуваое на пвпј правилник дава Управнипт пдбпр на МКФ.
Член 45
Овпј Правилник стапува вп сила сп денпт на негпвптп дпнесуваое, а сп стапуваое на сила на
пвј правилник престануваат да важат сите дпсега дпнесени Правилници за натпреваруваое.

Управен пдбпр на МКФ
Претседател, Петар Наумпски

