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НАТПРЕВАРУВАЧКИ ПРАВИЛНИК ЗА ЕКИПНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТО НА 
МАКЕДОНИЈА 

 

 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Екипните натпревари во Република Македонија се одржуваат во мешан 
состав машки и женски. Натпреварите за екипно првенство во Р.М се 
одржуваат во еден ден и на едно место. 

Натпреварите се одржуваат на борилишта 8 x 8 метри со 3 метри 
заштитна зона и 3 метри простор помеѓу двете борилишта, доколку борбите 
истовремено се одвиваат на две борилишта. 

Член 2 

Доколку екипата не е комплетирана во сите 6 шест тежински категории нема да 
има право на настап на екипното државно првенство. 

Член 3 

Екипите мешан состав настапуваат во 6 тежински категории и тоа: 

Сениорки : до 57кг (≤57), од 57кг до 70к (>57 - ≤70)г, над 70кг (>70)– 3 категории 

Сениори : до 73кг (≤73), над 73кг до  90кг (>73 - ≤90), над 90кг (>90) – 3 
категории 

Член 4 

 Спортистите на екипното државно првенство за време на мерењата 
мораат задолжително да ги имаат отстрането од себе накитот, очилата, саати 
и други предмети. Машките се мерат само по гаќи, а девојчињата по гаќи и 
градник или во трико. Се запишува точната килажа.  

Член 5 

Ако за натпреварување во мешана конкуренција се пријават 5 пет екипи 
тогаш начинот на натпреварување е следниот: 

 

А 

Б 

 

Извлечената екипа А и екипа Б се сместуваат во групата од левата страна, 
победникот он нув оди во финале, а таа еипа која загубила оди за борба за 
бронза. Од другаа стана пак се одвива начин на борби Round Robin – секој 
сосекого. Првопласираниот оди во финале, а второпласираниот оди во борба 
за бронза. Се доделува само една бронза. 

   В 

   Г 

   Д 



 

Доолку се пријават 4 четири екипи, натправарите се одвиваат во гранка, 
полуфинални и финални борби. Финалистите се борат за злато и сребро, а 
испаднатите од претходното коло во меќусебна борба се борат за бронза. Се 
доделува само една бронза. 

 

А                                                     В           победник (A+Б) -  I  - (В+Г) побегник 

Б                                                     Г            испаднат (А+Б) - III  - (В+Г) испаднат 

 

Доколку се пријават само 3 три екипи тогаш се пратикува начинот на 
натпревари Round Robin  секој со секого. 

 

 

 

 

Бронзен медал ќе се додели само доколку третопласираната екипа има 
освоено барем една натпреварувачка победа. Првопласираниот и 
второпласираниот се борат во елиминационен финален блок борби за златен и 
сребрен медал. 

 Доколку се пријават само 2 две екипи тогаш се практикува меѓусебен 
дуел за златен и сребрен медал начин на натпревар Best of two – подобар од 
две. Доколку е изедначен бројот на победи 1:1 тогаш се бори трета борба. 
Сребрен медал ќе се додели само доколку второпласираната екипа има 
освоена барем една победа во тежинските категории. 

  А                                     Б 

Доколку на екипното се уредно пријавени 2 две екипи и едната од екипите го 
откаже своето учество на денот на натпреварот, втората екипа се прогласува 
за победник и освојува злато а на екипата која го откажала учеството се дава 
на дисциплинска комисија која ќе ја одреди казната. 

 Доколку се пријави само 1 една екипа на Државното екипно првенство 
во мешан тим во дадениот термин, нема да се одржи екипното државно 
првенство и истото нема да се бодува. 

Кога на екипно натпреварување се пријават 6 шест и повеќе екипи, 
тогаш начинот на натпреварување е КОО систем, со двоен репасаж при што се 
одредува носители и тоа само минатогодишните финалисти од екипното 
првенство на Р.М и тие се разделуваат на КОО листата и добиваат реден број 
1 и 2, а останатите екипи ги добиваат следните редни броеви согласно жребот. 
Во КОО системот со 6 шест и над 6 шест екипи се доделуваат 2 бронзи. 

Доколку се појават повеќе од 8 осум екипи тогаш начинот на 
натпреварување е КОО систем, но во дуплиот репасаж се влечат само оние 
екипите кои стигнале до ¼ четврт финале. 

   А 

   Б 

   В 



 

Во поединечните борби можно е мечот да остане нерешен и тој така и се 
бодува (0:0) за вкупниот резултат помеѓу двете екипи. 

Вкупниот резултат меѓу две екипи не може да биде нерешен. Во случај 
две екипи да имаат ист број бодови и ист број технички бодови со жребување 
се извлекува една категорија во која и двете екипи имаат претставници и таа 
борба се повторува и ако таа борба заврши нерешено се применува правилото 
Golden score. 

Доколку една од екипите се откаже и бројот на екипите постане помал од 
6 шест се прави нова ждрепка при што се одредува системот за натпревар 
према одредениот број на екипи кои ќе учествуваат. 

Член 6 

Сите пријавени натпреварувачи за одреден меч, имаат обврска да настапат на 
истиот. Секоја екипа на вага може да пријави неограничен број 
натпреварувачи. Во екипното нема промена на тежинска категорија, секој 
натпреварувач се сместува према својата измерена тежина во соодветната 
категорија. Натпревсрувачите немаат да имаат право да се натпреваруваат во 
повисока категорија од измерената. 

 

Доколку натпреварувач одбие да се бори и ја предаде борбата без да се бори 
се дисфалификува целата екипа, и се прогласува другата екипа за победник. 

Доколку е екипата е уредно пријавена за натпреварот со натпреварувачи во 
сите категории, и уредно настапи на натпреварот со 3 машки натпреварувачи и 
3 женски натпреварувачи, и во текот на натпреварот при борба дојде до 
повреда на натпреварувачи, и тимот остане до минимум 4 натпреварувачи, 
истиот мозже да продолжи да настапува без натпреварувач, и му се пишува 
загубена борба, но мора истата повреда е потешка и мора да ја поткрепи 
лекарот присутен на натпреварот. 

Example: Senior Mixed Teams - drawn category is -73 kg 

1st round: -73, -70, -90, +70, +90, -57 kg 

2nd round: -70, -90, +70, +90, -57, -73 kg 

Quarter-fnal: -90, +70, +90, -57, -73, -70 kg 

Repechage and semi-fnal: +70, +90, -57, -73, -70, -90 kg 

Bronze and fnal: +90, -57, -73, -70, -90, +70 kg 

 

2. БОДУВАЊЕ ЗА КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА – ЕКИПНО МЕШАН ТИМ 

 

Член 7 

 Бодувањето од екипното државно првенство во мешан состав ќе се 
бодува по следниот редослед: 

Екипно државно првенство мешан тим Сениори/ки: 

1 место – 6х бод од сениори I место 

2 место – 6х бод од сениори II место 



 

3 место – 6x бод од сениори III место 

Екипно државно првенство мешан тим Јуниори/ки 

1 место – 6x бод од Jунири I место 

2 место – 6x бод од Јуниори II место 

3 место – 6x бод од јуниори III место 

Екипно државно првенство мешан тим Кадети/ки  

1 место – 6x бод од кадети I место 

2 место – 6х бод од кадети II место 

3 место – 6х бод од кадети III место 

 

3. ПРАВО НА НАСТАП 

Член 8 

Право на настап на екипното државно првенство на Р.М имаат сите 
клубови членови на ЏФМ со по една екипа со уредно извршена регистрација во 
ЏФМ во преодниот рок во тековната година од или натпреварувачи кои 
учествувале на барем едно државно првенство и се уредно регистрирани. Во 
екипните првенства на Р.М имаат право да настапат сениорки и сениори, 
јуниорки и јуниори и кадетки и кадети. За сите натпреварувачи под 18 години 
мора да се приложи согласност од родител, тренер и изјава заверена на нотар.  

Право на настап на екипно државно првенство во РМ имаат до 2 два 
натпреварувачи од друга држава кои ги исполнуваат следните услови: 

- Да се уредно пријавени во преодниот рок во ЏФМ 

- Да имаат потврда од матичниот клуб од својата држава дека се 
џудисти и дека им е дозволено да настапат 

- Согласност од федерацијата на матичната држава за настап во друга 
федерација т.е држава 

- Лекарски преглед уредно направен во РМ кај доктор по спортска 
медицина 

Сите членови кои настапуваат за пријавените екипи мора да имаат 
уреден лекарски преглед (не постар од 6 месеци) запишан во 
натпреварувачката книшка и изјава од родител заверена на нотар и изјава од 
официјално лице на клубот потпишана и печатирана за кадетите кои 
настапуваат на екипниот државен натпревар. 

 

 

 

 



 

Член 9 

За настап на екипните државни првенства на Р.М секој клуб  може да 
настапи само со своите натпреварувачи кои се регистрани за самиот клуб во 
ЏФМ за тековната година. 

Член 10 

Клубовите кои немаат лиценциран тренер за тековната година немаат 
право на настап на државното екипно првенство 

Член 11 

Само лиценцирани тренери за тековната година или овластени лица – 
(водачи на екипа*) имаат право да присуствуваат на мерењето и да ја донесат 

екипата на натпревар 

*- Водач на екипата може да биде само едно лице кое се овластува со пријавите во ЏФМ 
најдоцна до четврток, доколку лиценцираниот тренер не е во состојба да присуствува на 
денот на мерењето. Истите немаат право да бидат поред натпреварувачите на татамите 

 

4. ОБВРСКИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ 

Член 12 

Секој клуб кој сака да настапи на екипните државни првенства, има 
обврска да го пријави учеството во ЏФМ во пропишаниот рок. Клубот кој нема 
да се пријави во пропишаниот рок, нема право на учество на екипното државно 
првенствов или може да настапи доколу плати глоба за задуцнување од 300 
денари по учесник на лице место. Натпреварувачката такса чиј износ го 
одредува Извршниот одбор при ЏФМ за секоја година за екипата клубот е 
должен да ја уплати на сметката на ЏФМ при пријава на екипата најдоцна до 4 
четири дена пред натпревар. Копија од уплатата приложи заедно со пријавната 
листа до ЏФМ. 

Член 13 

Сите екипи кои ќе настапат на Екипното Државно првенство на Р.М се 
должни да обезбедат плаво и бело кимоно 

Член 14 

Раководителот на натпреварот при ЏФМ е одговорен за водење на 
натпреварите на екипното првенство на Р.М. тој дава толкување на 
Правилникот за екипни натпревари и има надлежност за изрекување на казни 
на клубовите и техничките организатори согласно постоечките правилници на 
ЏФМ. 

На изречените казни од страна на раководителот на натпреварот, клуб 
или поединец може да поднеси жалба до ИО на ЏФМ. 

Доколку натпреварот се одржува надвор од местото на живеење на 
раководителот на натпреварот и раководителот на судењето, ЏФМ е должна на 
истиот да му иплати патни трошоци и такса, а доколку натпреварувањето е во 



 

местот на живеење на раководителот ЏФМ исплаќа само такса во висина на 
дневницата од судија со А-лиценца. 

Член 15 

Техничкиот организатор на државните екипни првенства се одредува по 
пат на конкурс кој го распишува ЏФМ за сите натпреварувања на ниво на 
Република Македонија. Организацијата на државното екипно првенство се 
доделува по предлог на претседателот на Натпреварувачката комисија на 
кандидатот со најповолна понуда за организација и истиот е организатор е 
обврзан да обезбеди еден бел и еден плав појас. 

 

5. ОБВРСКИ НА ЏФМ 

Член 16 

ЏФМ превзема обврска да го обезбеди следното: 

- победнички пехари за трите првопласирани екипи ( прво, второ и трето место) 

- дипломи за сите натреварувачи од наградените екипи 

- секоја година да одреди висина на котизацијата за екипи во мешана 
конкуренција која клубовите ја плаќаат на ЏФМ. 

- да обезбеди делегат за екипното државно првенство 

Член 17 

За сите пропусти во организација на државното екипно првенство на Р.М ќе 
биде казнет техничкиот организатор согласно одредбите на натпреварувачкиот 
правилник. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 

Натпреварите според овој Правилник и останатите случаи кои не се 
опфатени со овој Правилник, а можат да влијаат на регуларноста на 
натпреварувањето ги толкува раководителот на натпреварот на лице место, 
односно ИО на ЏФМ во втор степен. 

Промените и дополнувањата на овој Правилник се во надлежност на ИО 
на ЏФМ. 

Правилникот се смета за усвоен кога за него се изјасниле мнозинство од 
членовите на ИО на ЏФМ. 

Овој Правилник стапува на сила веднаш по неговото донесување. 
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Претседател 

Зегљуљ Реџепи                                            


