
 
 
 

НАЦИОНАЛНИ СЕЛЕКЦИИ МАЖИ И ЖЕНИ 
 
 
Критериуми за избор во селекциите 
  

Критериумите произлегуваат од поставените цели. Треба да ни овоможат 
селектирање на натпреварувачи кои ќе можат да се такмичат во светскиот куп.  

Селекцијата се врши врз основа на следните  критериуми : 
- Мотивираност, редовноста и дисциплина во реализација на програмата 
- постигнатите резултати во категорија сениори, јуниори и кадети 
- исполнување на поставените норми (напредување)  
- примерно однесување и достојна презентација на СФМ 
 
Резултати во алпско скијање  
  
Сениори < 60 FIS точки 
Јуниори < 80 FIS точки 
Кадети < 100 FIS точки 
  
 
Резултати во нордиско скијање  
 
Сениори < 120 FIS точки 
Сениори до 23 години < 150 FIS точки 
Јуниори < 180 FIS точки 
Кадети < 210 FIS точки 
Кадети (-1) < 240 FIS точки 
 
 
Резултати во биатлон  
 
Сениори <150 ИБУ точки на триместар или еден резултат <125 ИБУ точки на 

ИБУ куп, ЕП или 1 резултат <150 ИБУ точки на СП 
  
Сениори 23 и 
Јуниори 

<180 ИБУ точки на триместар или еден резултат <150 ИБУ точки на 
ИБУ куп или ЕП  

  
Кадети 25% заостаток на 1 натпревар на ИБУ јуниор куп 
 
Обврски кон селектираните натпреварувачи  
 
 Покривање на сите трошоци за потребната програма (опрема, подготови, 
натпревари, дневници за натпревари и осигурување) и обезбедување стипендија или личен 
доход (Министерство за одбрана, МОК, Агенција за млади и спорт или други извори). 
  
 



2 
 

Награди за натпреварувачите и тренерите 
 
 За пласман на натпреварувач на светски куп, свртско првенство или олимпијада со 
задоцнување помало од 10%, им се доделува награда  на тренерот и натпреварувачот во 
износ од 500 евра. 
 За настап во пурсуит на светско првенство во биатлон, им се доделува награда  на 
тренерот и натпреварувачот во износ од 500 евра. 
 За освоена олимписка  А норма, им се доделува награда  на тренерот и 
натпреварувачот во износ од 500 евра. 
 За постигнати резултати подобри за 25% од нормата на СФМ за соодветна 
категорија им се доделува награда на натпреварувачот и тренерот во висина од 500 евра 
  
Напомена : 

СФМ склучува договор со селектираните натпреварувачи со кои се регулираат 
правата и обврските на двете страин. 
 
Развојни програми 
 
Сноуборд и ски крос 
Критеријум за селекција 
 
Сениори < 50 FIS точки 
Јуниори < 30 FIS точки 
Кадети < 10 FIS точки 
 
Деца до 14 и деца до16 
Критеријум за селекција 
10 % заостанување зад победник на мегународни ски натпревари организирани од 
реномирани скијачки земји 
5.% заостанување зад победник на мегународни ски натпревари организирани во регионот 
 
Обврски 
Покривање трошоците за тренер и превоз за 40 дена подготовки и учество на пет 
натпревари во регионот 
 
 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Владимир Пановски 


