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Врз основа на член 40 и член 46 од Статутот на ЏФМ, Извршниот одбор на ЏФМ на
седницата одржана на 07.02.2019 година, усвои:

НАТПРЕВАРУВАЧКИ ПРАВИЛНИК

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1.
Правилникот за натпревари на Џудо Федерацијата на Македонија во
понатамошен текст (правилник) ги утврдува основните одредби за системот на
натпревари и општите услови за натпревари кои ги спроведува Џудо
Федерацијата на Македонија (во понатамошен текст Џ.Ф.М) како и правата и
обврските на поединците, односно клубовите кои членуваат во Џ.Ф.М.
Член 2.
Сите џудо натпревари се организираат во согласност со спортските
правила за натпревари на Европската Џудо Унија (Е.Џ.У) и Интернационалната
Џудо Федерација (И.Џ.Ф), толкувањето на правилата е во надлежност на
Натпреварувачката комисија на Џ.Ф.М.
Член 3.
Натпреварувачката комисија има 6 члена, членовите на комисијата ги
предлагаат клубовите, спортскиот директор предлага 6 члена до Извршниот
Одбор кој ги верифицира.
Натпреварувачката комисија се состанува по потреба и со седницата раководи
претседателот кој се бира од нивните редови. Мандатот на членовите на
комисијата трае 4 години.
Член 4.
НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА:
-

ги утврдува условите за организација на натпреварот во организација
на Џ.Ф.М и клубовите кои членуваат во истата;
распишува конкурс за организација на Државните првенства во
Македонија во сите старосни категории;
го припрема предлог календарот на натпревари заедно со спортскиот
директор;
предлага тежински и возрасни категории и евентуални промени
прилагодени со Е.Џ.У и И.Џ.Ф правилата;
предлага евентуални промени во системот на натпревари;
одлучува за органите кои го спроведуваат натпреварот;
врши контрола за исполнетите услови за организација на натпреварите
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-

во согласност со законот за спорт и овој правилник;
дава оценки за организација на квалитетот на натпреварите кои се во
календарот на Џ.Ф.М.
2. ТИПОВИ НА НАТПРЕВАРИ
Член 5.

Џудо натпреварите можат да бидат ПОЕДИНЕЧНИ И ЕКИПНИ
Поединечни натпревари:
-

Државни првенства на Р. Македонија во сите возрасни категории.
Турнирски натпревари (домашни и меѓународни) кои се во календарот
на натпревари на Џ.Ф.М, а ги организираат клубовите членки на Џ.Ф.М.

Екипни натпревари:
-

Републичка џудо лига.
Екипно Државно првенство на Р. Македонија
Член 6.

Поединечни првенства на Р. Македонија:
-

поединечно државно првенство за деца
поединечно државно првенство за помлади пионери/ки
поединечно државно првенство за пионери/ки
поединечно државно првенство за кадети/ки
поединечно државно првенство за јуниори/ки
поединечно државно првенство за помлади сениори/ки
поединечно државно првенство за сениори/ки
поединечно државно првенство за ветерани/ки

Организација на натпреварите ги спроведува Џ.Ф.М или клубот на кого е
доделена организацијата. Претседателот на натпреварувачката комисија е
должен во рок од 3 дена по одржувањето на натпреварот да достави писмен
извештај со сите податоци од натпреварот до сите клубови во државата.
Пласман на натпреварувачите и екипниот пласман на клубовите кои учествувале
на натпреварот се објавуваат на официјалниот интернет сајт на Џ.Ф.М.
Член 7.
Турнирски натпревари се сите натпревари кои се влезени во календарот
на Џ.Ф.М, а ги организираат клубовите кои се членки на Џ.Ф.М. Организаторите
на овие натпревари се должни во рок од 3 дена по одржувањето на натпреварот
да ги достават комплетни извештаитe за пласман на натпреварувачите и
клубовите до канцеларијата на Џ.Ф.М.
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На турнирите кои не се влезени во официјалниот календар на ЏФМ
натпреварувачката комисија со своите членови и опрема нема да присуствува.
Член 8.
Екипни натпревари:
Пропозициите и организација на екипен натпревар (Републичка џудо лига и
Екипно државно првенство на Р. Македонија) се уредуваат со посебен правилник.
Овој правилник го предлага натпреварувачката комисија на Џ.Ф.М и го усвојува
Извршниот Одбор на Џ.Ф.М.
3. ВОЗРАСНИ И ТЕЖИНСКИ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА БОРБИТЕ И
ЗАБРАНЕТИ ТЕХНИКИ
Член 9.
Првенствата на Р. Македонија се одржуваат во следните возрасни и тежински
категории:
1. МЛАДИ ПОЛЕТАРЦИ/КИ
-U9
7-8 години на старост (календарска година)
тежинска категорија млади полетарци -20,-22,-25,-27,-30,-34,-38,-42,-46,+46 кг
тежинска категорија млади полетарки -19,-21,-23,-25,-28,-32,-36,-40,-44,+44 кг
времетраење на борбите -1 мин., златен бод (без ограничување)
2. ДЕЦА, МОМЧИЊА И ДЕВОЈЧИЊА
-U11
9-10 години на старост (календарска година)
тежинска категорија пост.полетарци -22,-25,-27,-30,-34,-38,-42,-46,-50,+50 кг
тежинска категорија пост.полетарки -21,-23,-25,-28,-32,-36,-40,-44,-48,+48 кг
времетраење на борбите -2 мин., златен бод (без ограничување)
За возрасните категории млади и деца, помлади пионери и пионери не се
дозволени лостови (kansetsu - waza) и гушења (shime-waza) додека во
повозрасните категории кадети - сениори е дозволена примена на овие техники.
3. ПОМЛАДИ ПИОНЕРИ/КИ
- U13
11-12 години на старост (календарска година)
тежинска категорија помлади пионери-27,-30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66кг
тежинска категорија помлади пионерки -25,-28,-32,-36,-40,-44,-48,-52,-56,+56 кг
време траење на борбите-2 мин., златен бод (без ограничување)
4. ПИОНЕРИ/КИ
-U15
13-14 години на старост (календарска година)
тежинска категорија пионери -34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,+73 кг
тежински категорија пионерки -32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63 кг
време траење на борбите -3 мин., златен бод (без ограничување
5. КАДЕТИ/КИ
-U18
15,16,17 години на старост (календарска година)
тежинска категорија кадети -50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+90 кг
тежинска категорија кадетки -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70 кг
време траење на борбите -4 мин., златен бод (без ограничување)
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6. ЈУНИОРИ/КИ
-U21
15-20 години на старост (календарска година)
тежинска категорија јуниори -60,-66,-73,-81,-90,-100,+100 кг
тежинска категорија јуниорки -48,-52,-57,-63,-70,-78,+78 кг
време траење на борбите -4 мин., златен бод (без ограничување)
7. ПОМЛАДИ СЕНИОРИ/КИ
–U23
15-22 години на старост (календарска година)
тежинска категорија пом. сениори -60,-66,--73,-81,-90,-100,+100 кг
тежинска категорија пом.сениорки -48,-52,-57,-63,-70,-78,+78 кг
времетраење на борбите пом. сениори -4 мин, златен бод (без ограничување)
времетраење на борбите пом. сениорки -4 мин., златен бод (без ограничување)
8. СЕНИОРИ/КИ
15 години старост и постари
тежинска категорија сениори -60,-66,-73,-81,-90,-100,+100 кг
тежински категории сениорки -48,-52,-57,-63,-70,-78,+78 кг
времетраење на борбите сениори -4 мин, златен бод (без ограничување)
времетраење на борбите сениорки -4 мин., златен бод (без ограничување)
9. ВЕТЕРАНИ
-U+30
30 годинии постари подредени по старисни категории (календарска година)
F1 / M1: 30 -34год
F2 / M2: 35 - 39 год

F7 / M7: 60 - 64 год

F3 / M3: 40 - 44 год

F8 / M8: 65 - 69 год

F4 / M4: 45 - 49 год

F9 / M9: 70 - 74 год

F5 / M5: 50 - 54 год

F10 / M10: 75 - 79 г

F6 / M6: 55 - 59 год

F11 / M11: 80 и повеќе години

Времетраењето на борбите од M1 / F1 до M6 / F6: три (2,5) минути, а M7 / F7 и над:
две и пол (2) минути
4. УЧЕСНИЦИ НА НАТПРЕВАРИ
Член 10.
Учесници на натпреварите се клубовите и нивните натпреварувачи.
Натпреварувачите се спортисти аматери и професионалци кои учествуваат на
спортските натпревари како членки на нивните спортски организации во
согласност со овој правилник, со Статутот на Џ.Ф.М и законот на спорт.

5. ПРАВО НА НАСТАП НА НАТПРЕВАРИ
Член 11.
Право на настап на Државните првенствата во Р. Македонија имаат
натпреварувачите кои се уредно регистрирани во Џ.Ф.М во согласност со
правилникот за регистрација на Џ.Ф.М и со услов да се државјани на Р.
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Македонија за поединечните дршавни натпревари и да не настапуваат во состав
на репрезентација на други земји (нации), да имаат лекарски преглед не постар
од 6 месеци издаден од доктор специјалист по спортска медицина (доктор
интернист во местата каде нема специјалист по спортска медицина), согласно
законот.
Право на настап на турнирските натпревари имаат натпреварувачите кои се
уредно регистрирани ви Џ.Ф.М во склад со правилникот за регистрација на Џ.Ф.М
и имаат лекарски преглед не постар од 6 месеци, издаден од доктор специјалист
по спортска медицина (доктор интернист во местата каде нема специјалист по
спортска медицина), согласно законот за спорт член 52.
На турнирските натпревари право на настап имаат и натпреварувачи од странски
клубови чија идентификација се регулира со лична, патна исправа и со гаранција
од нивниот матичен клуб.
На Државните првенства и турнирите во Р. Македонија секоја возрасна
категорија има право да настапи во една повисока возрасна категорија.
Кадетската возрасна категорија има право на настап и во возрасната категорија
сениори/ки, но задолжително треба да поседува согласност од родителот
заверена на нотар и согласност од клубот потпишана и печатирана од
официјално лице на клубот.
Клубовите кои немаат лиценциран тренер за тековната година немаат право да
настапат на државните првенства во Република Македонија за таа тековна
година.
6. ЖДРЕБАЊЕ И СИСТЕМ НА НАТПРЕВАРИ
Член12.
Државните првенства на Р. Македонија задолжително се спроведуваат со помош
на компјутерска програма на Е.Џ.У или И.Џ,Ф.
Систем на натпревари:
За тежински категории со 6 и повеќе натпреварувачи елиминационен систем на
натпревар е со дупли репасаж.
За тежински категории со 3-5 натпреварувачи се применува Роунд Робин
системот на натпревари (натпревари во група секој со секого).
За тежинска категорија со 2 натпреварувачи се борат во 3 борби. 3 борби се
задолжителни за да се даде и на другиот натпреварувач шанса да добие поени
при завршен можен резултат 2:1.
Член 13.
Роунд Робин системот е дефиниран како систем во кој натпреварувачите се
борат секој со секого
Се применува за тежински категории каде има од 3-6 натпреварувачите
1. Прв критериум - број на победи;
2. Втор критериум (во случај на ист број на победи) одлучува најголемиот
збир на остварени позитивни поени;
Пример: белиот остварил победи со ipon и wazari (10+1=11), а плавиот
остварил победи со две wazari (1+1=2). Белиот остварил повеке поени и
тој е победник;
3. Трет критериум (во случај на исти број на победи и остварени позитивни
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технички поени) директно споредување. Во случај да и двајцата
натпреварувачи имаат исти број на победи и ист број на позитивни
технички поени, подобар е тој кој победил во меѓусебниот дуел;
4. Четврт критериум (Во случај кога со првите три критериум не може да се
прогласи победник) на пример во меѓусебниот дуел двата натпреварувачи
добиле Hansoku-Make (3 Shido како казни), се пристапува кон собирање
на вкупното време поминато во борба при остварување на победа за
победник, а победник ќе се прогласи натпреварувачот кој за пократко
време освоил победнички поени;
5. Петти критериум (Во случај кога со првите четири критериуми не може да
се прогласи победник) за победник се прогласува натпреварувачот кој
имал најмала тежна во својата тежинска категорија.
Член 14.
Бодирањето во Роунд-Робин системот се спроведува по правилата на И.Џ.Ф.
– Ipon
– Wazari
– Hansoku-Make

-10 поена
- 1 поен
- 10 поена

Бодувањето при Hansoku-Make за дискфалификација од цел натревар,
натпреварувачот се отстранува од натпреварот и му се бришат резултатите.
Доколку е додадено Hansoku-make само за престојната борба, продолжува во
понатамошните борби како да ја загубил меѓусебната борба.
При секое изрекување на Hansoku-Make освен со 3 shido се пополнува
формуларот за дискфалификација на натпреварувач.
Истите формулари ќе се користат и при дисфалификација на други лица на
натпреварот.
7. ПЛАСМАН НА НАТПРЕВАРИ
Член 15.
Во тежинска категорија со 6 и повеке натпреварувачи се прогласува прво и
второ место (златен и сребрен медал и диплома) и две трети места (бронзен
медал и диплома).
Во тежинска категорија со 3-5 натпреварувачи се прогласува прво, второ и трето
место.
Трето место не се бодува, а се доделува медали диплома во случај кога трето
пласираниот натпреварувач нема остварено ниту една победа.
Во тежинска категорија со 2 натпреварувачи се доделува златен медал и
диплома и сребрен медал и диплома. Сребрен медал нема да се бодува а ќе се
додели само доколку натпреварувачот нема остварено победа. Доколку има
освоено победа на пр. 2:1 поени се доделуваат и на вториот натпреварувач.
Натпреварувач кој нема остварено ниту една победа на натпреварот нема да
се впишат бодови, а ќе се додели диплома на истиот.
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Доколку за одредена тежинска категорија е пријавен само еден натпреварувач
истиот не остварува бодови на натпреварот а му се доделува медал и диплома.
Член 16.
Мерење на натпреварот се врши на денот на натпреварот.
Мерењето на натпреварот мора да заврши најмалку еден час и половина -01:30
минути пред натпреварот.
Клубовите се должни да испратат електронски листи на натпреварувачи до
натпреварувачката комисија 3 три дена пред одржување на натпреварот. Со
листите клубот треба да достави и податоци за овластено лице на натреварот
кој ќе ги води натреварувачите на натпреварот при мерењето доколку
лиценцираниот тренер е спречен да присуствува на натпреварот. Овластеното
лице водач на натпреварот има право да присуствува само на мерењето на
натпреварувачите. Нема право да го води клубот на татамите за време на
борбите.
Член 17.
Организаторот на натпреварот е должен да обезбеди 2 простории за мерење
на натпреварувачите, каде ќе се спроведе мерењето.
Организаторот на натпреварот е должен да обезбеди контролно мерење еден
час пред почетокот на официјалното мерење на истите ваги на кои ќе се изврши
официјалното мерење.
Организаторот е должен да обезбеди редарска служба/обезбедување и
заштитни бариери во просторот обележан за натпревар како и околу
записничките маси и да ги контролира лицата кои имаат акредитации да
присуствуваат во тој простор.
На секој натпревар да се определи делегат на натпреварот кој ќе комуницира со
натпреварувачите, тренерите и стручните лица кои имаат забелешки кон
записничката маса, како би се избегнале гужви, грешки и несакани ситуации.
Делегатот се грижи за спроведување и толкување на правилниците донесени од
И.О. на ЏФМ а се за конкретниот натпревар и ги решава сите тековни проблеми
кои може да настанат заедно со раководителот на натпреварот и раководителот
на судењето по принцип на мариоритет.
Судиската комисија е должна да одреди двајца судии за официјално мерење.
.
Член 18.
Натпреварувачите на мерењето задолжително се придружувани само од
лиценцираните клубски тренери или делегирани лица и се должни да се
придржуваат на општите правила за убаво и спортско однесување.
Натпреварувачот на мерењето ја приложува натпреварувачката книшка со
заверен лекарски преглед, не постар од 6 месеци, издаден од доктор специјалист
по спортска медицина (доктор интернист во местата каде нема специјалист по
спортска медицина), согласно законот.,
Натпреварувачот кадет/ка за настап на сениорски натпревар задолжително
треба да приложи согласност од родителот заверена на нотар и согласност од
клубот потпишана и печатирана од официјално лице на клубот.
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Натпреварувач без натпреварувачка книшка, без лекарски преглед, (за кадет/ка
за настап на сениорски натпревар без согласност од родителот и клубот), не
може да се пријави на мерењето и не може да биде внесен во ждребната листа
и да настапи на натпреварот.
Натпреварувачот може да се натпреварува само за клубот за кој е регистриран.
Официјалното мерење се врши САМО ЕДНАШ.
Натпреварувачот може да се натпреварува само во категоријата во која е
пријавен.
Се забранува промена на категории по официјалното мерење.
Натпреварувачот на мерењето мора на себе да има долна облека (жени и на
горниот дел од телото).
Член 19.
Судијата на мерењето во пријавната листа поред името на натпреварувачот
задолжително ја внесува измерената тежина со заокружување на една
децимала.
Член 20.
Се забранува било какво фотографирање и видео снимање во просторијата
каде се врши официјалното мерење.

8.

ТРЕНЕРИ И НАТПРЕВАРУВАЧИ
Член 21.

На секое татами (борилиште) позади рекламните паноа се поставени две
столици за лиценцираните тренери (бел и плав натпреварувач).
Дозволено е присуство само на еден лиценциран тренер за својот клуб до едно
борилиште за време траење на борбата.
Член 22.
Тренерот е одговорен за однесувањето на својот натпреварувач од
пристигнувањето на местото на натпревар и до напуштањето на местото за
натпревар пред и после на секоја борба.
Лиценцираниот тренер е должен да седи на својата столица за целото
времетраење на борбата, а просторот ќе го напушти заедно со својот
натпреварувач после завршување на борбата.
Лиценцираниот тренер води сметка за тоа да неговиот натпреварувач го
напушти борилиштето веднаш после завршување на борбата.
Член 23
За време на борбата забранета е комуникација помеѓу тренерот и
натпреварувачот, освен помеѓу командите Matte и Hajime и само тогаш му е
дозволено да комуницира со својот натпреварувач во цел на давање на техничко
тактички совети. Во ситуација кога не се почитува ова правило, главниот судија
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на борилиштето ќе го отстрани тренерот од натпреварувачката зона. Тренерот е
должен без приговор и одлагање да ја напушти натпреварувачката зона.
ТРЕНЕРОТ И НАТПРЕВАРУВАРУВАЧОТ НЕ СМЕАТ:
– Да даваат било какви коментари во врска со судиската одлука и да ги
исправаат судиските одлуки.
– Да испраќаат непристојни гестови и критики кон судиите, службените лица
или публиката.
– Да ги удираат или кршат рекламните и заштитните паноа на борилиштето.
– Да упатуваат погрдни зборови кои ќе ги омаловажуваат противниците,
судиите, службените лица и публиката.
Член 24.
Во случај да тренерот ги прекрши овие правила ќе му се забрани учество на
натпреварот и нема да му биде дозволен влез во натпреварувачката зона.
Тренерот ќе мора да замине во делот наменет за публиката.
Раководителот на натпреварот, делегатот и раководителот на судењето се
должни да го пријават секое непочитување на членовите 22 и 23 од овој
правилник во записникот на натпреварот.

9.

ЏУДО-ГИ (ЏУДО УНИФОРМА)
Член 25.

Униформата (кимоното) мора да биде во склад со општите правила на И.Џ.Ф
секој тренер е обврзан да пред почетокот на натпреварот ги информира своите
натпреварувачи за потребните исправности.
Организаторот на натпреварот е должен да во договор со раководителот на
судењето обезбеди контрола на кимоната пред излегувањето на
натпреварувачот на борилиштето.
Доолку нема контрола на кимоната, судијата во борилиштето е обврзан да пред
почетокот на борбата доколку постои потреба за истото ја провери исправноста
на кимоното со визуелен преглед.
10.

ПРОПОЗИЦИИ НА НАТПРЕВАРОТ
Член 26.

Пропозициите за сите видови на натпревари задолжително ги содржат
следните податоци:
1. Име на натпреварот
2. Име на техничкиот организатор.
3. Име и презиме на раководителот на натпреварот.
4. Возрасни и тежински категории на натпреварот.
5. Датум и место на одржување на натпреварот.
6. Место, почеток и крај на официјалното мерење.
7. Систем на натпреварот.
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8. Време на почетокот на натпреварот.
9. Број на борилишта на кои ќе се одржи натпреварот.
10. Толеранција на тежината (ако е предвидена).
11. Награди и признанија на поединците и екипите.
12. Останати податоци кои се значајни за одржување на натпреварот.
НА КРАЈОТ ОД ТЕКСТОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ НАГЛАСУВА:
Натпреварот ќе се одржи во склад со одредбите на Законот за Спорт,
Натпреварувачкиот Правилник на Џ.Ф.М и останатите нормативни акти на Џ.Ф.М.
Член 27.
Сите натпревари ќе се одржат во склад со следните нормативни акти:
1. Законот за Спорт на Р. Македонија.
2. Правилникот за здравствени способности на спортистите за спроведување
на спортска активност и учество на спортски натпревари според законот за спорт
на Р. Македонија.
3. Спортски правила на И.Џ.Ф и Е.Џ.У.
4. Статут на Џ.Ф.М.
5. Регистрационен правилник на Џ.Ф.М.
6. Натпреварувачки правилник на Џ.Ф.М.
7. Останати нормативни акти на Џ.Ф.М.
8. Спортски и организациони правила на И.Џ.Ф.
9. Останати позитивни прописи на Р. Македонија.
11. КАЛЕНДАР НА НАТПРЕВАРИ
Член 28.
За натпреварите наведени во членовите 6, 7, и 8 од овој правилник
натпреварувачката комисија на Џ.Ф.М во соработка со спортскиот директор,
предлага календар за натпревари кој го усвојува И.О. на Џ.Ф.М.
Календарот на натпревари на Џ.Ф.М мора да биде усогласен со календарот на
натпревари на Е.Џ.У. и И.Џ.Ф.
Член 29.
Календарот на натпревари се уредува посебно за секоја натпреварувачка
година најдоцна до крајот на тековната година.
Промени во календарот на ЏФМ натпреварите се можни во исклучителни
ситуации, одлуката за промена мора да се донесе најдоцна 15 дена пред
почетокот на предвидениот натпревар во согласност со претседателот на
натпреварувачката комисија на Џ.Ф.М и календарот на ЏФМ.
12.

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ
Член 30.

Првостепен орган за спроведување на натпреварот е Натпреварувачката
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комисија на Џ.Ф.М.
Правата и обврските на органите за спроведување на натпреварите се утврдува
со Пропозиции на натпреварите и со правилник за регулирање на Републичката
Џудо Лига.
Член 31.
Првостепениот орган за спроведување на натпреварите изготвува извештаи за
пласманите на одржаното натпреварување и ги испраќа до републичките џудо
клубови.

13. КОНКУРИРАЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА ВО
Р. МАКЕДОНИЈА И КОНКУРИРАЊЕ ЗА ТУРНИРСКИ НАТПРЕВАРИ НА
КЛУБОВИТЕ
Член 32.
Во конкурсот се наведени датумите на одржување на првенствата на Р.
Македонија како и возрасните категории.
Член 33.
Клубовите конкурираат за технички организатори на поединечните првенства на
Р. Македонија. Клубовите гарантираат дека првенството ќе го организираат
коректно и по пропозициите на Џ.Ф.М.
Член 34.
Пријавите за клубските турнири кои ги организираат клубовите влегуваат во
Календарот за натпревари на Натпреварувачката комисија на ЏФМ за тековната
година уредно пријавени во дадениот рок.
Член 35.
Клубовите за организирање на своите турнири се пријавуваат така што ќе
назначат:
– името на турнирот за чија организација се пријавуваат
– датумот и местото на одржување (со алтернативен датум).
– пропозиции на натпреварот.
Во натпреварувачкиот календар на Џ.Ф.М можат да влезат само турнири кои во
текот на еден ден во програмата на натпреварот немаат повеќе од три (3)
возрасни категории.
Пријавата задолжително се врши преку канцеларијата на Џ.Ф.М.
Член 36
Исправноста на пријавата ја проверува Натпреварувачката комисија на Џ.Ф.М
и донесува конечна одлука за организирање на истото, која се усвојува од страна
на Извршниот одбор..
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13.

ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПРВЕНСТВА НА Р.МАКЕДОНИЈА
Член 37

Организаторот на натпреварите е должен да ги исполни условите пропишани
со Законот за спорт на Р. Македонија односно да :
1. Да обезбеди непречено и безбедно одржување на натпреварот.
2. Превзема мерки кои овозможуваат да се анулираат несаканите штетни
последици за спортистите, гледачите и другите учесници во спортската
приредба, како и мерки во делот на обезбедувањето, обезбедување на лекар за
цело време на траење на натпреварот и спроведување на спортската
манифестација во согласност со пропозиците.
3. Превзема потребни безбедносни мерки за спречување на насилство,
недолично однесување на натпреварот во согласност со законот и спортските
правила.
4. Да го пријави натпреварот во согласност со прописите со кои се уредува јавно
собирање на граѓани.
Член 38.
Кога Натпреварувачката комисија на Џ.Ф.М ќе ја одобри организацијата на
натпреварот се потпишува договор за организирање на џудо натпревар кој мора
да ги содржи и обврските на организаторот и да ги исполни обврските од
членовите 37 и 38 од овој правилник.
Договорот го потпишува Претседателот или Генералниот секретар на Џ.Ф.М и
претставникот на клубот технички организатор.
Техничкиот организатор за горе наведените натпревари е обврзан да ги
обезбеди следните услови за несметано извршување на натпреварот:
– Да обезбеди сала за натпреварувачите и публиката со што ќе ги
обезбеди основните физичко - технички услови за истото.
– Соодветно природно и вештачко осветлување на салата.
– Проветреност и циркулирање на воздухот во салата.
– Соодветно греење во салата.
– Салата мора да поседува санитарни чворови и соблекувални за
натпреварувачите.
– Физичка одвоеност на борилиштето од гледачите мора да биде
најмалку 2 метра и тоа со стабилна ограда или со рекламни паноа.
– Мора да обезбеди татами за 2 борилишта 8х8м2 (за јуниори-сениори)
или најмалку 2 борилишта 6х6 (кадети- пионери).
– Да обезбеди електронски семафори за секое борилиште (обезбедени
од Џ.Ф.М) и по едно полнолетно лице кои ќе ракуваат со истите.
– Да обезбеди адекватно озвучување со 2 микрофона.
– Да обезбеди столици за тренерите, записничката маса, за лекарската
екипа (1 доктор на 3 борилишта) и доволен број за судиите.
– Да обезбеди 2 ваги (обезбедени од Џ.Ф.М) и истите да бидат
баждарени.
– Да обезбеди победнички пиедестал и соодветен банер (обезбеден од
Џ.Ф.М)
– Да ја информира најблиската станица на полицијата писмено за
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одржувањето на натпреварот 5 дена пред неговото одржување.
– Потребно е да се организира редарска служба, така да истата
благовремено интервенира во случај на несакани инциденти како во
борилиштето и во гледалиштето во склоп со Законот за јавен ред и мир.
– Да обезбеди медали и дипломи за освојувачите (во случај на државни
првенства е дел на Џ.Ф.М) додека за клубските турнири ги обезбедува
клубот.
– Техничкиот организатор е должен да на службените лица (делегати и
судии) им пружи потребна помош од нивното доаѓање па се до нивното
заминување.
Член 39.
Пред почетокот на натпреварот претседателот или раководителот на
натпреварот кој е одреден од Натпреварувачката комисија на Џ.Ф.М е обврзан
да утврди дали сите пропишани услови се исполнети и дали натпреварот може
да се одржи. Во колку заклучи дека не се исполнети сите услови има право да го
одложи натпреварот и сите трошоци на клубовите - учесници ќе паднат на товар
на организаторот на натпреварот со кого е потпишан договорот.
14.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 40.

Толкување на одредбите на овој Правилник дава Извршниот одбор на
Џудо федерацијата на Македонија.
Член 41
Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат по иста постапка како
и за неговото донесување.
Член 42
Овој Правилник стапува на сила од денот на донесувањето. Со
донесување на овој Правилник престанува да важи Натпреварувачкиот
правилник од 13.10.2018 година

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Претседател, Зегљуљ Реџепи
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