
Извршниот одбор на Скијачката федерација на Република Северна Македонија (во 
натамошниот текст СФРСМ), на својот состанок одржан на 3.12.2019 година, го донесе следниот: 
 

ПРАВИЛНИК 
За начинот, одговорностите и роковите за пријава и настап  

на членовите на Селекции на СФРСМ на  
меѓународни скијачки натпревари  

 
Начин на пријава на натпреварувачите на Меѓународни натпревари 

 

Член 1 
За настап на Зимските олимписки игри, Зимските олимписки игри за млади, EYOF, Светски 

првенства, Јуниорски светски првенства, UNI Светски првенства и сл. Одлуката за листата на 
евидентни и конечни кандидати ја донесува Извршниот одбор на СФРСМ, на предлог на 
Поткомитетот за селекции. 

Поткомитетите за селекции е работни тела на Алпскиот комитет, Комитетот за скијачко 
трчање и бијатлон, Комитетот за сноуборд и сл. и се состојат од Претседателот на комитетите и 
професионалните тренери вработени во СФРСМ. 

Пријавите за натпреварите ги реализира канцеларијата на СФРСМ, односно Македонскиот 
олимписки комитет за Зимските олимписки игри, Зимските олимписки игри за млади и EYOF, 
односно Универзитетската спортска федерација за UNI. 
 

Член 2 
За настап на Светски куп, Европски куп и други континентални купови одлука донесува 

Гланиот тренер на репрезентацијата, водејки сметка за квалитетот на натпреварувачите, 
моменталниот квалитет и реалните можности за постигнување на добри резултати. 

Во планирањето на настапите треба да се води сметка за важечките норми и квотите за 
настап на нашите натпреварувачи на овие натпревари. 

Пријавите за натпреварите ги реализира канцеларијата на СФРСМ. 
 

Член 3 
За настап на FIS натпревари(FIS, NC, NJC, NJR, CIT, CHI, IBU и други натпревари од тој 

ранг), пријавите за натпреварите ги реализира канцеларијата на СФРСМ на предлог на Главниот 
тренер односно тренерите на репрезентациите (за членовите на репрезентациите), односно 
клубовите или тренерите на клубовите за натпреварувачите кои би настапиле во организација на 
клубовите. 
 

Член 4 
Во случај на поголем број на пријавени натпреварувачи од квотите предвидени за СФРСМ 

за FIS, NC, NJC, NJR, CIT, IBU учесниците ги одредува Поткомитетот за селекции на СФРСМ врз 
основа на постојната категоризација на натпреварувачи и програмите на репрезентацијата на 
Република Северна Македонија. Во овој случај предност имаат членовите на Репрезентацијата на 
СФРСМ. 

На FIS - CHI натпреварите кои се предвидени за настап на Селекциите на Република 
Северна Македонија, составот на селекцијата го одредува Поткомитетот за селекции по критериуми 
предвидени со програмата за работа. За останатите натпревари аплицираат самите клубови. 
Доколку за еден ист натпревар се јават два или повеќе клубови, а бројот и составот на 
натпреварувачите ги надминуваат квотите предвидени за односниот натпревар, клубовите се 
должни да се договорат за составот на екипата. Доколку тоа не е можно, составот на екипата ќе го 
дефинира Поткомитетот за селекции на АК на СФРСМ врз основа на пријавените натпреварувачи и 
критериумите предвидени во програмата на селекциите за деца. 
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Рокови за пријава 
 

Член 5 
За Светски првенства, Олимписки игри, Универзитетски светски првенства и сл. роковите се 

одредени според посебни правила на FIS, IOK, IBU,  FISA и други меѓународни асоцијации. 
 

Член 6 
За Светски и Европски куп, роковите се одредени според посебни правила на FIS и IBU, со 

почитување на дадените рокови преку веб страната на FIS “Deadlines for team entries”, односно “FIS 
entry deadlines for European Cup”. При ова пријавите се испраќаат “online”, по електронски пат, при 
што прелиминарните пријави се испраќаат некаде 30 дена пред натпреварите, а конечните пријави 
5 дена пред натпреварот. 
 

Член 7 
За Континентални купови, според посебни правила на FIS, пријавите се испраќаат најдоцна 

7 дена пред одржувањето на натпреварите, односно првиот званичен тренинг во спуст. 
 

Член 8 
За FIS натпреварите, како и натпреварите на слично ниво, во рамките на FIS ICR правилата, 

пријавувањето се врши најдоцна 24 часа од денот на првиот состанок на натпреварите, односно ако 
со пропозициите на организаторот не е одредено поинаку. 
 

Начин и рокови на пријава во СФРСМ 
 

Член 9 
Намерата за настап на одредени натпревари треба да се пријави до канцеларијата на 

СФРСМ најдоцна 5 (пет) дена пред  рокот за прелиминарна односно конечна пријава на 
натпреварот, во склад со правилата на FIS, пропозициите на натпреварот, односно овој Правилник. 

Сите пријави после овој рок нема да бидат прифатени. 
Пријавите треба да ги содржат сите потребни елементи од званичниот формулар за пријава 

на FIS (“Entry Form”), односно презиме и име на натпреварувачите и нивните FIS кодни броеви и 
години на раѓање, презиме и име на главниот тренер (“Team Captain”), останатите тренери и другите 
службени лица и датумите на пристиигнување и заминување. 
 

Член 10 
Намерата за настап на FIS-NC (“National Championships”) треба да се пријави до 

канцеларијата на СФРСМ најдоцна 30 (триесет) дена пред одржувањето на натпреварот. 
Намерата за настап на FIS-NJC и FIS-NJR натпреварите треба да се пријави до 

канцеларијата на СФРСМ најдоцна 10 (десет) дена пред прелиминарната односно конечната 
пријава за натпреварот. 

Овие рокови треба да се запазат како би можело навремено да се аплицира за соодветни 
квоти за настап на овие натпревари. 
 

Член 11 
Намерата за настап на FIS-CHI (меѓународни натпревари за деца, U14 и U16) треба да се 

пријави до канцеларијата на СФРСМ најдоцна 30 (триесет) дена пред рокот за пријава на 
натпреварот предвиден од организаторот. 
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Откажување на настап  
 

Член 12 
Отказот за учество на натпреварот треба да се достави до канцеларијата на СФРСМ 

најдоцна 24 часа пред денот на конечната пријава. Откажувањето треба да се најави и телефонски 
до канцеларијата на СФРСМ. 
 

Член 13 
Пред настап на Олимписки игри, Светски првенства, Светски, Европски или Континентални 

купови, отказот треба да се пријави до канцеларијата на СФРСМ најдоцна до 12.00 часот на денот 
на конечната пријава, односно до организаторот на натпреварите најдоцна до 16.00 часот на денот 
на конечната пријава во согласнос на правилата на FIS, СФРСМ и овој правилник.  

Доколку се работи за болест или повреда, отказот може да се направи и после овој рок, при 
што треба да се достави и соодветна лекарска документација пропишана со правилата на FIS. 
 

Член 14 
За сите можни трошоци настанати поради откази после истекувањето на споменатите 

рокови, за кои ќе биде теретана СФРСМ од страна на организаторот, ќе бидат теретени главниот 
тренер на репрезентацијата, тренерите на репрезентациите, клубовите и тренерите на клубовите, 
во зависност од видот на натпреварот и одговорноста за пријавување на односниот натпревар. 
 

Член 15 
Натпреварувачите, членови на селекциите, односно оние кои клубски се пријавиле за 

учество на меѓународен FIS натпревар (FIS, NJC, CIT, CHI, UNI и сл.) должни се најдоцна 5 (пет) 
дена пред одржувањето на натпреварот да го пријават своето неучество. Пријавувањето на 
неучество се врши до канцеларијата на СФРСМ, по пат на електронска пошта, а воедно и со 
телефон, до Секретарот на СФРСМ или друго одговорно лице. Истото е потребно како би можеле 
навремено да ги потполниме квотите на СФРСМ за тој натпревар, со друг натпреварувач. 

Во колку натпреварувачот не е навремено одјавен за учество, истиот ќе биде казнет со 
одстранување од селекцијата за наредниот натпревар на кој што ќе учествува селекцијата. 

Овие рокови можат да не се почитуваат единствено во случај во меѓувреме да настанала 
повреда, која што треба да се потврди со лекарски наод. 
 

Член 16 
Клуб кој добил право клубски да организира учество на меѓународен FIS натпревар (FIS, 

NJC, CIT, CHI, UNI и сл.), во случај на откажување на учество, должен е најмалку 10 дена пред 
одржувањето на натпреварот во категоријата FIS, NJC, CIT, UNI и сл. односно 20 дена во 
категоријата CHI, да го пријави своето неучество. Пријавувањето на неучество се врши до 
канцеларијата на СФРСМ, по пат на електронска пошта, а воедно и со телефон, до Секретарот на 
СФРСМ или друго одговорно лице. Истото е потребно како би можеле ова право да го пренесеме на 
друг заинтересиран клуб и навреме да се испратат пријавите за натпреварувачите. 

Во колку клубот не го откаже учеството во дадениот рок истиот ќе биде ставен во понизок 
ранг при наредниот избор на клуб-учесник на мнеѓународен натпревар. 
 

 
Претседател, 

Владимир Пановски 


