ПРАВИЛА
За одржување на Државно првенство за ученици од
основни и средни училишта од РМ за 2019 година
1. Организатор
1.1. Организатор на натпреварите е Федерацијата на училишен спорт на
РМ.
1.2. Техички организатор на натпреварите е Скијачката федерација на
Македонија, односно технички организатор – скијачки клуб, назначен
од страна на СФМ.
1.3. Натпреварите се составрен дел на Каледнарот на Скијачката
федерација на Македонија за 2019 година.
2. Дисциплина
2.1. Натпреварите ќе се организираат во дисциплинаа ВЕЛЕСЛАЛОМ –
поединечни врати (Single gate), со едно возење за сите категории, во
согласност со важечките правила на Меѓународната скијачка
организација (FIS), Федерацијата на училишен спорт на РМ и
Скијачката федерација на Македонија.
2.2. Натпреварите се реализираат со електронско мерење.
3. Категории и право на учество
3.1. Категорија 1 – Ученици на основни училишта од РМ – ЖЕНСКИ,
постари од 15 години.
3.2. Категорија 2 – Ученици на основни училишта од РМ – МАШКИ,
постари од 15 години.
3.3. Категорија 3 – Ученици на средни училишта од РМ – ЖЕНСКИ,
постари од 19 години.
3.4. Категорија 4 – Ученици на средни училишта од РМ – МАШКИ,
постари од 19 години.
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4. Жири
4.1. Натпреварите го води жири, составено од Технички делегат, Главен
судија и Водач на натпреварот
4.2. Техничкиот делегат го делегира Скијачката федерација на
Македонија.
4.3. Главниот судија го делегира Федерацијата на учлишен спорт на РМ.
4.4. Водачот на натпреварот го делегира техничкиот организатор.
4.5. Жирито, натпреварите ги организира во рамките на Правилата на
Меѓународната скијачка организација (FIS).
4.6. Сите спорни моменти жирито ги решава по завршувањето на
натпреварите.

4.7.

Приговор за направен престап, писмено доставува Одговорниот
тренер – професор на екиата, најдоцна 15 мин по завршувањето на
натпреварот, односно објавувањето на дисквалификациите.

5. Пријави и начин на пријавување
5.1. Пријавувањето го вршат Општинските сојузи на училишен спорт во
РМ.
5.2. Секој општински сојуз има право да пријави по максимум 5
натпреварувачи во секоја категорија, односно вкупно максимум 20
натпреварувачи.
5.3. Пријавата треба да содржи: - Име на Општинскиот сојуз, - Име на
одговорното лице за пријавата, - Имиња на пријавените
натпреварувачи, подредени и нумерирани по категории и со неведена
година на раѓање, - Име на одговорен тренер - професор, - Имиња на
други тренери- професори, кои се составен дел на екипата.
5.4. Пријавата треба да се достави до канцеларијата на Федерацијата на
училишен спорт на РМ, најдоцна 48 часа (2 дена) пред одржувањето
на напреварите.
6. Технички состанок
6.1. Техничиот состнок се одржува дента пред одржувањето на
натпреварите, на местото на ордржувањето на натпреварите.
6.2. Техничкиот состанок го раководи Водачот на натпреварот во
соработка со Техничкиот делегат и Главниот судија.
6.3. Времето и местото на одржувањето на Техничкиот состанок се
објавува во Програмата на натпреварот, која што ја изработува
техничкиот организатор и ги содржи сите потребни детали за
организација на натпреварот
7. Начин на стартување и извлекување на стартните броеви
7.1. Натпреварувачите ќе стартувааат по следните редослед:
1. Категорија 1 (женски ОУ),
2. Категорија 3 (женски СУ),
3. Категорија 2 (машки ОУ),
4 Категорија 4 (машки СУ).
7.2. Стартните броеви се извлекуваат на Техничкиот состанок.
7.3. Извлекувањето се врши на начин што сите пријавени натпреварувачи
во одредена категорија под реден број 1 ја сочинуваат стартната
група 1 во таа категорија, пријавените натпреварувачи по реден број
2 ја сочинуваат стартната група 2... и така натаму до стартната група
5. Овој систем се користи за секоја категорија на натпреварувачи
посебно.
8. Признанија и награди

8.1.
8.2.

Награди и дипломи се доделуваат на првопласираните 3
натпреварувачи поединечно, во секоја категорија.
Сите професори, кои се дел од пријавените екипи, добиваат диплома
за учество на Првенството.

Овие правила ги носи и ги толкува Федерацијата на училишен спорт на
РМ.

Федерација на Училишен спорт на РМ
Претседател,
Др Александар Туфегџиевски

