Врз основа на член 39 од Статутот на Македонската Риболовна Федерација (во
понатамошниот текст МРФ) и Правилникот за организирање на натпревари во
спортски риболов на Република Македонија, Управниот одбор на МРФ на седницата
одржана на 25.12.2018 година донесе:

ПРОПОЗИЦИИ

за натпревари во 2019 година во дисциплина “Спин“ и “Мушичка“
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие пропозиции поблиску се уредуваат прашањата во врска со организирањето на
натпреварите од страна на МРФ и Здруженија на спортски риболовци, Спортскориболовни клубови, Спортско-риболовни друштва, (скратено име за сите риболовни
здруженија и клубови во понатамошниот текст е РЗК) и тоа:
1. Лига натпревари во дисциплина „спин“;
2. Лига натпревари во дисциплина „мушичка“;
3. Натпревари во организација на РЗК.
Член 2
Натпреварите на кои се однесуваат овие Пропозиции, во сите дисциплини и
конкуренции, се одржуваат согласно Правилата и Правилникот за организирање на
натпревари во спортски риболов во Р. Македонија.
Член 3
Со натпреварите раководат:
- Организаторот (МРФ или РЗК)
- Натпреварувачката комисија (на МРФ или РЗК)
Член 4
За натпревари во организација МРФ се изработува Календар за секоја
натпреварувачка година одделно.
Во истиот се внесуваат датумите и местото на одржувањето на натпреварите во
сите дисциплини и конкуренции, со евентуални ограничувања за техниката на
ловење и видови на риби кои не се бодуваат согласно Правилникот за организирање на
натпревари во спортски риболов на Република Македонија, а ако тоа го нема во
правилникот да се дополни истиот.
За секој натпревар одделно, натпреварувачката комисија на Македонската
Риболовна Федерација изготвува Програма и ја доставува до сите РЗК, членки на МРФ,
најмалку 15 (петнаесет) дена пред одржувањето на истиот. Во истата се наведува и
евентуално ограничување на приборот како и вид и големина на риба кои се/не се
бодуваат согласно Правилникот за организирање на натпревари во спортски риболов на
Република Македонија, а ако тоа го нема во правилникот да се дополни истиот.

Натпреварувачката комисија може да врши измени на термините, техниката на
ловење и видови на риби кои не се бодуваат согласно Правилникот за
организирање на натпревари во спортски риболов на Република Македонија, а ако тоа
го нема во правилникот да се дополни истиот, како и местата на одржувањето на
одделни натпревари, по однос на виша сила, неповолни услови, како и други
непредвидени ситуации при кои не би можел да се организира и одржи натпревар.
Член 5
РЗК, организатори на натпревари во спортски риболов, до Македонска
Риболовна Федерација,
Министерство
за
земјоделство,
шумарство
и
водостопанство, Државен инспекторат за земјоделство и Агенција за млади и
спорт, задолжително доставуваат Програма со времето и местото на одржувањето на
натпреварите најмалку 15 дена пред одржувањето на истите.
Член 6
За учество на натпреварите, без оглед дали се во организација на РЗК или
МРФ, капитените на сите екипи учеснички задолжително да поседуваат спортска
легитимација. За добивање на спортска легитимација потребно е да се достават до
МРФ следниве документи :
-

Барање за регистрација на сите натпреварувачи и капитени на екипите
Спортски договори за сите натпреварувачи и капитените на екипите
Спортски легитимации за сите натпреварувачи и капитените на екипите
Лекарски уверенија за сите натпреварувачи издадено од лекар за спортска
медицина или интернист
Лично осигурување за сите натпреварувачи
Член 7

На натпреварите во организација на МРФ, капитени на екипи можат да бидат само лица
со валидни спортски Договори склучени со тоа РЗК.
На натпреварите во организација на МРФ, за екипа можат да натпреваруваат
само натпреварувачи со валидни (важечки) спортски Договори склучени со тоа РЗК.
II. ЛИГА НАТПРЕВАРИ
Прва спортско риболовна лига во дисциплина „мушичка“
Член 8
Прва спортско риболовна лига на Р. Македонија, во дисциплината „Мушичка“
- конкуренција сениори, се одржува секоја година само во поединечна конкуренција
и го носи името "Прва спортско риболовна лига МУШИЧКА"
Член 9
Право на учество имаат сите регистрирани спортски риболовци членови на РЗК членки
на МРФ доколку благовремено се пријават за учество во лигата и здружението, во
кое се регистрирани како спортски риболовци, ја уплати годишната членарина на
МРФ за 2018 година во висина од 3000 денари.

Член 10
Времетраењето на натпреварот во дисциплина „Мушичка“ е 4 (четири) кола по 3 часа
во два натпреварувачки дена, од кои две кола во еден натпреварувачки ден и две
во друг натпреварувачки ден.
Член 11
Натпреварот нема да се одржи доколку се пријават помалку од 6 (пет) натпреварувачи.
Член 12
Пресметувањето на резултатите ќе се врши согласно Правилникот за натпревари
во дисциплина “мушичка“ во Р. Македонија.
Член 13
Најдобро пласираниот поединец се стекнува со епитет Победник на
спортско риболовна лига МУШИЧКА" за 2019 година.

"Прва

Член 14
Најдобрите 4 (четири) пласирани поединци се стекнуваат со право на настап
на Јадранско-Подунавскиот Куп и доколку се обезбедат дополнителни средства, со
право на настап и на други меѓународни натпревари во дисциплина мушичка.
Прва спортско риболовна лига во дисциплина „спин“
Член 15
Прва спортско риболовна лига на Р. Македонија, во дисциплината „Спин“ конкуренција сениори, се одржува секоја година само во поединечна конкуренција и
го носи името " Прва спортско риболовна лига СПИН"
Член 16
Право на учество имаат сите регистрирани спортски риболовци членови на РЗК членки
на МРФ доколку благовремено се пријават за учество во лигата и здружението, во
кое се регистрирани како спортски риболовци, ја уплати годишната членарина на
МРФ за 2018 година во висина од 3000 денари.
Член 17
Времетраењето на натпреварот во дисциплина „Спин“ е 4 (четири) кола по 4 часа во
четири натпреварувачки дена.
Член 18
Натпреварот нема да се одржи доколку се пријават помалку од 6 (пет) натпреварувачи.

Член 19
Пресметувањето на резултатите ќе се врши согласно Правилникот за спин натпревари
во Р. Македонија.
Член 20
Најдобро пласираниот поединец се стекнува со епитет Победник на
спортско риболовна лига СПИН" за 2019 година.

"Прва

Член 21
Најдобрите 4 (четири) пласирани поединци се стекнуваат со право на настап
на меѓународно натпреварување во спин техника на риболов во тековната година.
IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 22
По одржаното мерење, на сите натпревари во организација на МРФ (во сите
категории и конкуренции), рибата задолжително се враќа жива во вода.
Член 23
Капитените на репрезентациите на Р. Македонија, во сите дисциплини и категории
ги одредува УО на МРФ.
Член 24
Екипи на РЗК, членки на Македонска Риболовна Федерација, можат да настапат
на меѓународни натпревари под услов да го пријават своето учество на тие натпревари
во МРФ најмалку 15 дена пред настапот.
Без да го пријават своето учество во МРФ не смее да се учествува на тие натпревари.
Во случај да земат учество на тие натпревари, без пријавување во МРФ, им се
забранува секакво учество на натпреварите што ги организира МРФ во траење
од 1 година (наредната натпреварувачка година).
Член 25
За сите натпревари се плаќа котизација, а износот го одредува Управниот Одбор
на Македонската Риболовна Федерација, за секој натпревар одделно.
Член 26
Овие пропозиции влегуваат во сила со денот на донесувањето.
НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕКЦИЈА ЗА СПИН И МУШИЦА
ПРЕТСЕДАТЕЛ: САШО ВАСКОВ
ЧЛЕНОВИ: ФИЛИП СЕРАФИМОВИЌ, ДАВОР ЈАЌИМОСКИ, ДАРКО ПАНОВ, ЕМИЛ
МАТОСКИ

