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Врз основа на член 40 од Статутот на ЏФРСМ, Извршниот одбор на ЏФРСМ на
ден 25.01.2021 година, усвои:

ПРАВИЛНИК ЗА ЏУДО-РЕПРЕЗЕНТАЦИИТЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Република

Северна

Македонија

на

меѓународните

натпревари

ја

претставуваат репрезентациите на Република Северна Македонија, составени
од џудисти регистрирани во Џудо федерацијата на Република Северна
Македонија, и стручниот штаб
Член 2
Настапот за репрезентацијата на Република Северна Македонија во џудо
претставува најголема чест и обврска, и не се наплаќа, освен кога за тоа ќе
одлучи Извршниот одбор.
Џудо федерацијата на Република Северна Македонија и џудо-клубовите
должни се да овозможат оптимални услови во рамките на своите можности за
подготовки и учество на џудо-репрезентациите на Република Северна
Македонија на меѓународните натпревари и други активности.

Член 3
Членовите на државните репрезентации во џудо должни се, преку лично и
максимално залагање, на сите настани и во секоја пригода, со своето спортско,
етичко и хумано однесување, достоинствено и доследно да ја претставуваат
Република Северна Македонија.
Член 4
Сите официјални настапи на џудо-репрезентациите на Република Северна
Македонија се утврдуваат со Годишната програма на меѓународната спортска
активност на ЏФРСМ.
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Член 5
Со џудо-репрезентацијата на Република Северна Македонија директно
раководи селекторот на државната репрезентација, како избрано стручно лице,
кој за својата работа и резултатите на државната репрезентација реферира
пред спортскиот директор, Стручниот совет и Извршниот одбор.
Член 6
Со овој Правилник се утврдуваат делокругот, правата и должностите на
државната

репрезентација,

репрезентативците,

селекторите,

тренерите,

органите и телата на Федерацијата, клубовите и спортските работници во
однос на подготовките, работата и резултатите на државната репрезентација.

2. ДРЖАВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ЏУДО
Член 7
Џудо-репрезентациите на Република Северна Македонија се организираат
како:
Државна репрезентација за сениори/ки;
Државна репрезентација за јуниори/ки;
Државна репрезентација за кадети/ки;
Државна репрезентација за пионери/ки;
Државна репрезентација за помлади пионери/ки;
Државна репрезентација за ветерани/ки.
Извршниот одбор може да одреди и други видови репрезентации.

Доколку има репрезентативен настап на возрасната категорија У23 (млади
сениори), спортскиот директор одредува еден од селекторите на јуниорската
или на сениорската селекциија да земе надлежност и да раководи со
репрезентацијата.
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Член 8
На

предлог

на

Натпреварувачката

комисија,

спортскиот

директор

Стручниот совет и Извршниот одбор на ЏФРСМ секоја година до 31 декември
усвојуваат календар на натпревари и активности за следната година, во кој се
прецизирани местото и времето на настапот на сите џудо-репрезентации на
Република Северна Македонија во текот на целата натпреварувачка година и
времето на одржување на домашните натпревари.
Член 9
Изборот

на

репрезентативците

се

врши

врз

основа

на

следните

критериуми:

-

Постигнати резултати на државните поединечни и екипни натпревари,
како и на изборни и селективни турнири;

-

Активно учество и работа во заедничките репрезентативни тренинзи и
подготовки и други спортски активности кои се предложени од
спортскиот директор;

-

Постигнати резултати на самостојни настапи на официјални меѓународни
натпревари и меѓународни турнири;

-

Постигнати резултати во состав на државната репрезентација на
официјалните меѓународни натпревари и меѓународните турнири;

-

Нивото на психофизичката и техничко-тактичката подготовка покажана
на домашните и меѓународните натпревари, подготовки и тренингкампови,

работата

во

заедничките

репрезентативни

тренинзи

и

подготовки и резултати од адекватни мерења и тестирања;
-

Континуитет на постигнатите спортски резултати;

-

Позитивно мислење на матичниот тренер;

-

Стручна проценка на селекторот;

-

Освоените бодови кои се пропишани во член 36 од овој правилник;

-

Учество и постигнати резултати на критериумските натпревари кои ќе
бидат предложени од селекторите, а одобрени од спортскиот директор
или стручниот совет.
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Член 10
За репрезентацијата на Република Северна Македонија не може да
настапат џудисти кои се под казна или суспензија изречена од дисциплинските
органи на Федерацијата и клубот.
3. РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ
Член 11
Репрезентативци се натпреварувачи на Џудо федерацијата селектирани
според родова и возрасна припадност и се избрани најдобро да го
претставуваат џудо-спортот на Република Северна Македонија на меѓународна
сцена.
Репрезентативец може да биде само лице државјанин на Република
Северна Македонија, при тоа истиот мора да поседува спортски и морални
квалитети кои го прават достоен да ја претставува државата.
Член 12
Доколку репрезентативец на Република Северна Македонија поседува
две или повеќе државјанства, задолжително доставува изјава заверена на
нотар за истото со прилог копија од валиден личен документ од

другите

државјанства.
Истиот задолжително потпишува анекс-договор со Џудо федерацијата за
неговиот ангажман во планот и програмата на репрезентацијата, со прецизно
нотирани пенали или санкции доколку не се почитува договорот.
Член 13
За повик и учество во репрезентацијата, репрезентативецот и неговиот
клуб се известуваат од страна на канцеларијата на Џудо федерацијата, во
писмена форма, по електронска пошта или со објава на официјалниот сајт на
Федерацијата.
Член 14
По усвојувањето на поширокиот и потесниот список на државните
репрезентативци, избраните кандидати во сите државни селекции должни се
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од денот кога ќе биде објавена листата на кандидати да ги извршуваат сите
поставени задачи од страна на селекторот и тренерот на државната
репрезентација.
Член 15
Репрезентативец може да го откаже учеството во избраната селекција
само од оправдани причини, кои мора да ги достави преку матичниот тренер
(клуб) до селекторот на репрезентацијата во која е член, а селекторот ги
препраќа до спортскиот директор, кој проценува и носи одлука за тоа. Во
спротивно репрезентативецот ќе биде надвор од репрезентативната програма
во времетраење од шест (6) месеци
Член 16
Репрезентативците и нивните матични клубови се обврзани да имаат
коректен однос кон средствата за јавно информирање, независно од нивните
ставови, и при тоа да водат грижа за угледот на Федерацијата и државата
воопшто.
Истите се должни да ги почитуваат актуелните правилници, статутот,
кодексот на однесување и сите пропишани акти на Џудо федерацијата на
Република Северна Македонија
Репрезентативците и нивните матични клубови се обврзани да ја чуваат
во тајност репрезентативната програма за работа и начинот на тренирање и
подготовки.
Член 17
Информации за статусот на активните репрезентативци може да
презентира само Џудо федерацијата преку свои официјални претставници и на
своите официјални медиумски простори и социјални мрежи.
Матичните клубови може да ги споделат тие информации само со согласност
од

спортскиот

директор,

по

претходно

изготвено

барање.

Доколку

информациите не се објавени до моментот кога имаат таква потреба,
клубовите треба писмено да се обратат до спортскиот директор.
5

Член 18
Кандидатите за државната репрезентација мора пред почетокот на
секоја календарска година да бидат навреме известени, односно запознати со
планот и програмата на тренингот, како и за нивните обврски за целата година.
Исто така, во текот на годината треба навреме да бидат известени за
секоја промена што ќе настане од оправдани причини за да можат да го
усогласат својот приватен живот и клупските обврски со новонастанатата
ситуација.
Член 19
Државните

репрезентативци

се

должни

времето

поминато

на

заедничките подготовки на репрезентацијата да го искористат во целост за
успешно

подготвување

и

презентирање

на

македонското

џудо

на

меѓународните натпревари.
4. СЕЛЕКТОРИ И ТРЕНЕРИ НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Член 20
Селекторот на државната репрезентација се избира со одлука на
Извршниот одбор на Федерацијата на предлог на спортскиот директор и тој
треба да биде од редовите

на најдобрите стручњаци во џудо-спортот во

државата.
Тренерот на државната репрезентација се избира по потреба, а го
избира Извршниот одбор на предлог на селекторот, а со позитивно мислење на
спортскиот директор.
Изборот на селектори на репрезентацијата се врши врз основа на
следните критериуми:
-

Кандидатите за селектор на репрезентацијата треба да имаат
завршено најмалку VII/1 степен (240 кредити по ЕКТС) образование
во областа на спортот;
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-

Да имаат докажана успешна работа како селектори или тренери со
државна репрезентација или џудо-клуб;

-

Програмскиот концепт на селекторите да биде позитивно оценет од
спортскиот директор и Стручниот совет;

-

Да се носители на минимум црн појас 1-ДАН

-

Да поседуваат лиценца за тренер издадена од ЏФСМ за тековната
година кога се избираат

Изборот на тренери на репрезентацијата се врши врз основа на
следните критериуми
-

Кандидатите за тренер на репрезентацијата треба да имаат завршено
најмалку VI/1 степен, високо образование (180 по ЕКТС) од областа
на спортот

-

Да имаат докажана успешна работа како тренери со одредена
државна репрезентација или џудо-клуб;

-

Да бидат исполнителни и одговорни во задачите кои ќе им бидат
дадени од селекторот и спортскиот директор

-

Да се носители на минимум црн појас 1-ДАН

-

Да поседуваат лиценца за тренер издадена од ЏФСМ за тековната
година кога се избираат

4.1 СЕЛЕКТОР НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Член 21
Селекторот на државната репрезентација се избира со мандат од четири
(4) години (за еден олимписки циклус), а може и за пократок временски период,
по предлог на спортскиот директор и со конечна одлука на Извршниот одбор.
Селекторот на државната репрезентација се избира за:
Државна репрезентација во џудо за сениори/ки ;
Државна репрезентација во џудо за јуниори/ки ;
Државна репрезентација во џудо за кадети/ки ;
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Државна репрезентација во џудо за пионери/ки;
Државна репрезентација во џудо за помлади пионери/ки;
Државна репрезентација во џудо за ветерани
Член 22
Селекторот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот доколку
за тоа одлучи Извршниот одбор, а врз основа на оправдани причини оценети
од спортскиот директор
Член 23
Во отсуство на селекторот од оправдани причини, спортскиот директор
назначува замена за селекторот од редовите на другите селектори или тренер
на репрезентацијата кој ќе ја води селекцијата на официјалните меѓународни
натпревари и ќе раководи со селекцијата сè до враќање на постоечкиот
селектор.
Член 24
Врз основа на усвоена развојна програма на Федерацијата, Годишната
програма

и

Календарот

на

натпревари

и

активности,

селекторот

на

соодветната државна репрезентација:
-

Задолжително присуствува на државните првенства,

-

Изготвува

конкретен

шестмесечен

план

за

работа

на

репрезентацијата во координација со другите селектори,
-

Изготвува годишен глобален план и програма и четиригодишен план
и програма (олимписки циклус) за тренинг и натпревари на државната
репрезентација;

-

Изготвува

извештај

и

анализа

на

шестмесечен,

годишен

и

четиригодишен план со нотирање (потенцирање) на предностите и
недостатоците во работењето,
-

За секои заеднички подготовки изготвува детален план и програма;
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-

Врши избор на џудисти за одредени подготовки и натпревари според
утврдените критериуми:

-

Непосредно раководи со државната репрезентација на натпреварите
и подготовките;

-

Ја следи стручната работа во клубовите на кандидатите за состав на
државната репрезентација;

-

Соработува со клупските тренери и ги вклучува во реализацијата на
програмата на државната репрезентација;

-

Дава предлог за отстранување репрезентативци од подготовките и
натпреварите со поднесување пријава до спортскиот директор и
Стручниот совет;

-

Ја следи работата, резултатите и формата на другите национални
селекции;

-

Изготвува четиригодишна и годишна стручна анализа од домашните и
меѓународните натпревари, односно достигнувања на македонското
џудо;

-

Континуирано работи на сопственото стручно усовршување и
придонесува во усовршувањето на стручниот кадар во Федерацијата;

-

Предлага место, време и времетраење на одржување на заедничките
подготовки во рамките на планираните финансиски средства на
Федерацијата;

-

Ги запознава на време тренерите на државната репрезентација,
клупските тренери и државните репрезентативци со програмските
цели на селекцијата;

-

Обезбедува потребни информации од Федерацијата и клубовите за
соодветната селекција за потенцијални репрезентативци.

-

Активно работи на заедничките репрезентативни тренинзи каде што е
назначен, во согласност со добиените задачи од селекторот и
спортскиот директор

-

Селекторот е должен во рок од 3 дена по завршувањето на
активноста да изготви извештај и да го достави до ЏФСМ

-

За подобра и поефикасна реализација, селекторот по потреба може
да му ги предложи планот и програмата за тренинг на матичниот
тренер на репрезентативецот
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4.2 ТРЕНЕРИ НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Член 25
Тренерите на државната репрезентација се избираат за одредена
програмска цел утврдена со рок пократок од една година, активност повеќе од
една година или активност за четири години (за олимписки циклус).
Член 26
Тренерите на државната репрезентација ги избира Извршниот одбор на
ЏФРСМ на предлог на селекторот на соодветната државна репрезентација и
позитивното мислење на спортскиот директор и Стручниот совет.
Член 27
Тренерот на државната репрезентација одговара пред селекторот на
државната репрезентација, спортскиот директор и Стручниот совет.
Член 28
Тренерот на државната репрезентација ги извршува задачите што му ги
одредува селекторот на државната репрезентација и спортскиот директор, а
кои произлегуваат од усвоените планови и програми за работа, и тоа:

-

Директно учество во реализацијата на тренажниот процес на
подготовките;

-

Поднесува извештај до селекторот на државната репрезентација од
самостојно реализирана програма (подготовки и натпревари);

-

Извршува и други работи од делокругот на стручната работа што ќе
му ги постават за задача спортскиот директор и селекторот на
државната репрезентација;

-

Тренерот е должен во рок од 3 дена по завршувањето на активноста
да изготви извештај и да го достави до ЏФСМ
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Член 29
Тренерите може да бидат разрешени и пред истекот на мандатот
доколку за тоа одлучи Извршниот одбор врз основа на оправдани причини од
селекторот, спортскиот директор и Стручниот совет.
5. СПОРТСКИ ДИРЕКТОР
Член 30
Спортскиот директор ги координира сите спортски активности на
Федерацијата, носи одлуки и се грижи за ефикасна, економична и успешна
реализација на Програмата на државните репрезентативни селекции.
Спотскиот директор при носењето одлуки по потреба може да се консултира,
бара совети и препораки од Стручниот совет
6. СТРУЧЕН ШТАБ НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Член 31
Стручниот штаб на државната репрезентација е составен од спортскиот
директор, Стручниот совет и селекторите на државната репрезентација за
сениори, јуниори, кадети, пионери и помлади пионери.
Стручниот штаб, според можностите на Федерацијата и потребите на
државната репрезентација, може да се прошири и со лекар, физиотерапевт,
психолог и други стручни лица.
Член 32
Основна задача на стручниот штаб е да ја координира работата на сите
државни репрезентации и со тимска работа да ги решава стручно-техничките
прашања кои имаат непосредно влијание врз унапредувањето на подготовките
и учеството на натпреварите на државните репрезентации.
Со работата на стручниот штаб раководи спортскиот директор.
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7. ВОДАЧ НА ПАТОТ
Член 33
Водачот на патот е стручно лице кое ги извршува административните,
организациските

и

другите

работи

поврзани

со

патувањето

на

репрезентацијата, ги поседува потребните знаења и искуства и зборува
најмалку еден од службените јазици во ЕЏУ и ИЏФ. Се грижи за целокупната
документација и промотивните материјали (химна, знаме и слично). Врши
пријавување и се грижи за сместувањето на репрезентацијата и ја води
репрезентацијата во сите нејзини активности. Дава извештај за сите настани и
активности на одржаниот натпревар до спортскиот директор и Извршниот
одбор.
Водачот на патот го избира Извршниот одбор, а се избира од редот на
членовите на стручниот штаб. Може да биде и трето лице, ако за тоа одлучи
Извршниот одбор.
8. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Член 34
Здравствената заштита на државните репрезентативци на подготовките
и натпреварите ја обезбедува лекарот на државната репрезентација, избран од
Извршниот одбор на предлог на Здравствената комисија или спортскиот
директор.
Член 35
Сите членови на државната репрезентација се осигуруваат кај одредена
осигурителна куќа, согласно Правилникот за регистрација на џудо-клубови и
натпреварувачи на Џудо федерацијата, а врз основа на утврдениот список на
државни репрезентативци истите се должни при секое патување надвор од
државната граница да извадат патничко осигурување со задолжителна
клаузула од спортски повреди.
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9.

РАНГИРАЊЕ

ДЕФИНИРАЊЕ

НА
НА

ЏУДИСТИТЕ

КАКО

ЕДЕН

НИВНАТА ПОЗИЦИЈА ВО

ОД

УСЛОВИТЕ

ЗА

РЕПРЕЗЕНТАТИВНАТА

ПРОГРАМА ЗА СИТЕ ВОЗРАСНИ КАТЕГОРИ

Член 36
Условот за учество на официјални меѓународни натпревари, како
балкански првенства, континентални купови, ЕЏУ и ИЏФ купови, Гренд слем,
Гранд при, Мастерс, како и Европско и Светско првенство, ќе биде дефиниран
преку процес на освоени бодови на државните првенства, официјалните
меѓународни натпревари, учество и работа во заедничките репрезентативни
тренинзи и подготовки и покажани преформанси и резултати на официјалните
репрезентативни мерења и тестирања.

ОИ, СП, ЕП,

I-место

II-место

III-место

V-место

VII-место

500

450

400

350 бодови

300 бодови

бодови

бодови

бодови

Светско

400

350

300

250 бодови

200 бодови

првенство

бодови

бодови

бодови

Европско

300

250

200

150 бодови

100 бодови

првенство

бодови

бодови

бодови

300

250

200

150 бодови

100 бодови

бодови

бодови

бодови

Официјални
меѓународни
натпревари,
државни
првенства
Олимписки игри

I-категорија
меѓународни
натпревари
-Гренд слем
-Гранд при
-Мастерс
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II-категорија
меѓународни
натпревари
50 бодови

25 бодови

(мин. Пријавени

(Мин. пријавени

кои се бодуваат

16

32

на ранг-листа на

натпреварувачи)

натпреварувачи)

25 бодови

15 бодови

(мин. 2 победи)

(мин 1 победа)

/

/

-Континентални
опен-натпревари

200

150

100

бодови

бодови

бодови

ИЏФ
-ЕЏУ купови
III- категорија

150

100

50

натпревари,

бодови

бодови

бодови

Државни

100

50

25

првенства

бодови

бодови

бодови

Активно учество

50

и работа во

бодови

балкански
првенства

заедничките
репрезентативни
тренинзи и
подготовки

Табела 1.
Освоените бодови што се пропишани во овој член се само еден од
условите кои треба да бидат исполнети. Доколку има повеќе спортисти кои
имаат освоено доволно бодови, конечен предлог за учество на натпревар дава
селекторот на репрезентацијата.
Статистичката

обработка

на

податоците

и

рангирањето

на

натпреварувачите предвидено во овој член ги спроведува и изготвува
Натпреварувачката комисија при ЏФСМ.
Согласно член 9 став 1 алинеа 8 од овој правилник, во продолжение
дадени се минимумот освоени бодови за учество на натпреварувачите на
предложените првенства кои ќе бидат финансирани од страна на Џудо
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федерацијата на Северна Македонија, доколку Федерацијата поседува
доволно финансиски средства.

ИМЕ НА АКТИВНОСТИТЕ

БРОЈ НА БОДОВИ

Европско и Светско првенство за

Минимум освоени 250 бодови

сениори
Европско и Светско првенство за

Минимум освоени 250 бодови

јуниори
Европско и Светско првенство за

Минимум освоени 250 бодови

кадети
Медитерански игри

Минимум освоени 200 бодови

Континентални опен-натпревари, ЕЏУ и

Минимум освоени 200 бодови

ИЏФ купови
Балканско првенство

Минимум освоени 150 бодови

Табела 2.
НАПОМЕНА: Спортистот не може да добие статус на репрезентативец без
учество на државното првенство за соодветната репрезентација за која
претендира да биде репрезентативец без оглед на акумулираниот број на
бодови, освен во случај на спреченост од повреда, болест и сл, за коишто
мислење ќе треба да даде Здравствената комисија на ЏФСМ врз основа
на медицинската документација.
По 12 месеци бројот на акумулирани бодови се намалува за 50% за
бодовите кои се освоени на меѓународни натпревари, додека освоените бодови
на државните првенства не се пренесуваат во наредната година. По 24 месеци
бројот на акумулирани бодови се намалува за 100% за сите освоени бодови.
Џудо федерацијата на Република Северна Македонија врз основ на
предложените критериуми дефинира две репрезентативни селекции:
-

Репрезентација А

- со освоени 250 планирани бодови

-

Репрезентација Б

- со освоени 150 до 250 планирани бодови
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Прва репрезентативна селекција - Репрезентација А
На натпреварувачите кои ќе освојат 250 бодови и повеќе (по
критериумите од табелата) статусот во националниот тим им трае 24 месеци
(две години) од последниот резултат и сите трошоци од репрезентативните
обврски ги подмирува Федерацијата или МОК, под услов истите да имаат
реални средства за финансирање на програмата. Припадниците на оваа
репрезентативна селекција имаат право на учество на сите натпреварувања од
горната табела, а во согласност со програмата на селекторите и спортскиот
директор.
Втора репрезентативна селекција - Репрезентација Б
На

натпреварувачите

кои

ќе

освојат

меѓу

150-250

бодови

(по

критериумите од табелата) статусот во националниот тим им трае 12 месеци
(една

години)

од

последниот

резултат.

Сите

припадници

на

оваа

репрезентативна селекција имаат право на настап на натпреварите од II и III
категорија.
Сите трошоци за учество на натпреварите од III категорија го презема
Федерацијата под услов да има обезбедено средства за финансирање на
учеството.
Сите трошоци за учество на натпреварите од II категорија ги преземаат
клубовите. Доколку натпреварувачот со настапот на натпреварот од II
категорија постигнал пласман на прво, второ или трето место, трошоците за
учество на натпреварот ќе бидат рефундирани од страна на ЏФСМ на сметка
на клубот под услов Федерацијата да има реални финансиски средства за тоа.
НАПОМЕНА: Бодовите кои натпреварувачот ќе ги освои во една тежинска
категорија важат само за категоријата во која се освоени.
10. ЗАЕДНИЧКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ТРЕНИНЗИ И ПОДГОТОВКИ
Член 37
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Репрезентативците своето ниво на подготвеност ќе го подигнуваат преку
активно учество и работа на заедничките репрезентативни тренинзи и
подготовки.
Член 38
Заедничките репрезентативни тренинзи и подготовки ќе се одвиваат во
согласност со планот и програмата за работа, како и финансиската состојба на
Федерацијата.

Член 39
Местото на одржување на заедничките репрезентативни тренинзи и
подготовки го одредува ЏФСМ со навремено известување до клубовите и
репрезентативците.
Член 40
Заедничките репрезентативни тренинзи и подготовки ќе ги водат
селекторите

на

националните

репрезентации

или

тренерите

на

репрезентацијата кои претходно ќе бидат назначени од страна на спортскиот
директор.
Заедничките репрезентативни тренинзи и подготовки можат да бидат и
надвор од територијата на РС Македонија на меѓународни тренинг-кампови
преводени од странски врвни тренери или други меѓународни активности кои
се предвидени во програмата на ЏФСМ.
Член 41
Присуството на заедничките репрезентативни тренинзи и подготовки е
задолжително за сите репрезентативци кои се повикани и сите селектори и
тренери на репрезентацијата кои се назначени на подготовките.
Секој репрезентативец кој ќе направи две неоправдани отсуства го губи
статусот на репрезентативец за тековната натпреварувачка година.
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Член 42
Активното учество и работа на заедничките репрезентативни тренинзи и
подготовки се бодува со дополнителни 50 бодови за репрезентативците во
вкупните акумулирани бодови.

11.

МЕЃУНАРОДНИ

НАСТАПИ

НА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ

НАДВОР

ОД

НАСТАПИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА
Член 43
Во случај кога репрезентацијата на Џудо федерацијата на Република
Северна Македонија не настапува на меѓународен натпревар што се наоѓа на
календарот на ЕЏУ и ИЏФ, натпреварувачите имаат право да настапуваат во
сопствена организација и трошок.
Натпреварувачот преку клубот обезбедува мислење од селекторот на
конкретната репрезентација и за истото конечна одлука носи спортскиот
директор.
При тоа, доколку одлуката е позитивна, потребно е да се достави копија
од соодветно осигурување за натпреварувачот и тренерот.
Член 44
Доколку натпреварувачот и тренерот добијат одобрение за настап,
понатамошната процедура за пријава за настап и учеството на натпреварот се
организира преку канцеларијата на Џудо федерацијата.
Сите финансиски

обврски што ги имаат натпреварувачот и тренерот

дефинирани со правилата на организаторот на меѓународниот натпревар што
се наоѓа на календарот на ЕЏУ и ИЏФ треба да бидат уплатени од страна на
клубот најмалку 5 дена пред почетокот на процедурата за пријава.
Уплатените средства за пријава и слично не се враќаат доколку
натпреварувачот е уредно пријавен од страна на Федерацијата, но од кои било
причини не се појави на конкретниот натпревар.

18

12. СПОРТСКА ОПРЕМА
Член 45
Џудо федерацијата на Северна Македонија, во согласност со своите
можности, на своите репрезентативци и членови на стручниот штаб кои се во
состав на репрезентацијата им обезбедува спортска опрема за подготовки,
тренирање и натпревари.
Спортската опрема што ќе ја користат репрезентативците и членовите на
стручниот штаб на натпреварите мора да има видливи обележја на Република
Северна Македонија и Џудо федерацијата на Северна Македонија, а на истите
може да има и испишани логоа, амблеми или текст од спонзорите на Џудо
федерацијата. Сите членови на репрезентацијата се обврзуваат да ги
почитуваат обврските што Федерацијата ги презема кон спонзорите на
репрезентацијата во согласност со потпишаните договори и активно да
учествуваат во нивна реализација, кога се во можност и во согласност со
меѓународните правила на натпреварите.

Член 46
Во

согласност

со

можностите,

Џудо

федерацијата

на

Северна

Македонија им обезбедува на репрезентативците и спортска опрема за
слободно

време,

како

и

соодветна

облека

за

свечени

церемонии.

Репрезентативците мораат во текот на секоја активност на репрезентацијата
да ги носат исклучиво опремата и облеката кои им се доделени од Џудо
федерацијата на Северна Македонија. Репрезентативците мораат да ја чуваат
целата спортска опрема и облеката што ја добиле од Џудо федерација на
Северна Македонија.
Во случај да се оштети или изгуби дел од спортската опрема или облека
од невнимателност на репрезентативците, истата мора да се отплати согласно
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куповната цена. Најстрого се забранува на официјалните репрезентативни
настапи да се носи опрема со ознаките на матичните клубови, доколку
претходно им е доделена репрезентативна опрема од ЏФСМ.
13. ОБВРСКИ НА ДРУГИ ЛИЦА (РОДИТЕЛИ, ПРИЈАТЕЛИ И ДРУГИ
НЕОВЛАСТЕНИ ЛИЦА ОД РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА)
Член 47
За време на учество на репрезентацијата на меѓународни натпревари
забрането е присуство на родители, пријатели, роднини или други лица на
потесниот простор каде што се наоѓа тимот на репрезентацијата доколку
истите не се во функција на официјални лица на Федерацијата.
Исто така, за време на споменатите натпревари забрането е членовите
на репрезентација да бидат сместени во исти соби со родители, пријатели и
други лица кои не се во функција на официјални лица на Федерацијата.
Сместување на две или повеќе лица од тимот на репрезентацијата
дозволен е само доколку се од ист пол.
14.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Член 48
Средствата

за

реализација

на

Програмата

на

сите

државни

репрезентации ги обезбедува Извршниот одбор на Џудо федерацијата преку:
Агенцијата за млади и спорт, ЕЏУ, ИЏФ, МОК, спонзорство и џудо-клубовите.

15. НАДОМЕСТОЦИ,

НАГРАДИ,

ПРИЗНАНИЈА

И ДИСЦИПЛИНСКА

ОДГОВОРНОСТ
Член 49
Надомест за извршена стручна работа на стручните тела се врши преку
позитивните законски акти на Федерацијата наменети за тоа.
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Дополнителен надомест за извршена стручна работа, награди и
признанија за постигнати успеси може да се исплатат, односно доделат со
одлука

на

Извршниот

одбор

на

предлог

на

спортскиот

директор

и

претседателот на федерацијата.
Член 50
Сите членови на репрезентацијата имаат право на надомест за патни и
останати трошоци кои ги имале за доаѓањето на подготовки и настапите на
репрезентацијата во согласност со позитивните законски акти на Федерацијата
наменети за тоа.
За секој пласман на репрезентативците од прво до трето место на
меѓународни натпревари од I и II категорија, како и од Светско или Европско
првенство следува парична награда во согласност со позитивните законски
акти на Федерацијата наменети за тоа или на предлог на спортскиот директор
или претседателот на ЏФРСМ, а на донесена одлука на Извршниот одбор,
доколку Федерацијата има доволно финансиски средства.
16. АКТИВНОСТ НА ЧЛЕНОВИ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ВО МЕДИУМИТЕ
Член 51
Сите членови на репрезентацијата должни се да ги почитуваат
правилата на етичко однесување во текот на комуникација со медиумите,
независно дали се електронски ,пишани и социјални мрежи.
Членовите

на

репрезентацијата,

клубовите

и

други

лица

од

Федерацијата не смеат да објавуваат информации кои се однесуваат на Џудо
федерацијата. При тоа, доколку имаат нејаснотии околу тоа, потребно е да се
обратат до Федерацијата.
Членовите

на

репрезентацијата

треба

да

имаат

предвид

дека

Федерацијата може да ги следи нивните објавени информации и доколку не се
во согласност со етичките норми на Федерацијата и позитивните законски
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прописи на Република Северна Македонија, може да се сооочат со
дисциплински мерки.
Член 52
Дисциплинска одговорност на членовите на државната репрезентација,
тренерите, другите стручни и спортски функционери, членови на ЏФРСМ, се
спроведува врз основ на одредбите на Дисциплинскиот правилник на
Федерацијата.
17. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 53
Толкување на одредбите на овој Правилник дава Извршниот одбор на
Џудо федерацијата на Република Северна Македонија.
Член 54
Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат по иста постапка
како и за неговото донесување.
Член 55
Овој Правилник стапува на сила од денот на неговото донесување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЏФРСМ
Владимир Трпаноски

22

