
Национална пливачка федерација  

 
ПРОПОЗИЦИИ ЗА ЗИМСКИ И ЛЕТНИ ПРВЕНСТВА НА МАКЕДОНИЈА  

 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1. 

 

Организатор на првентсвата е  Националната пливачка федерација  која преку своите органи и 

одбори ги утврдуваат овие пропозиции за натпреварувачката тековна сезона. 

 

Првентсвата на НПФ на Република Северна Македонија за зимската и летната сезона се 

одржуваат спрема Правилникот за натпревари  на  ФИНА И ЛЕН  спрема правилата за пливање и 

спрема овие пропозиции. 

 

Член 2. 

 

Првентсвата на НПФ во зимската сезона се:  

 

 

Поединечно и екипно прветсво на Македонија за ПОМЛАДИ ПИОНИРИ  на возраст 12  години и 

помлади; 

 

Поединечно и екипно првенство на Македонија за ПОСТАРИ ПИОНИРИ  на возраст 14  години и 

помлади; 

 

Поединечно и екипно прветсво на Македонија за КАДЕТИ  на возраст 16  години и помлади; 

 

Поединечно и екипно прветсво на Македонија за МЛАДИНЦИ  на возраст 17 години и помлади; 

 

Поединечно и екипно  првентсво на Македонија за сениори ( апсолутно ); 

 

 

Првентсвата на НПФ во летната  сезона се:  

 

Поединечно и екипно првенство на Македонија за ПОМЛАДИ ПИОНИРИ  на возраст 12  години 

и помлади; 

 

Поединечно и екипно првенство на Македонија за ПОСТАРИ ПИОНИРИ  на возраст 14  години и 

помлади; 

 

Поединечно и екипно првенство на Македонија за КАДЕТИ  на возраст 16  години и помлади; 

 



Поединечно и екипно првенство на Македонија за МЛАДИНЦИ  на возраст 17 години и 

помлади; 

 

Поединечно и екипно  првенстсво на Македонија за сениори ( апсолутно ); 

 

Член 3. 

 

Право на настап на прветсвата на НПФ имаат оние клубови и натпреварувачите кои ги 

задоволуваат следните услови: 

 

 Да се регистрирани спрема статутот на НПФ ( да ги исполнуваат сите услови наведи во 

статутот на НПФ и законот за спорт ) како и спрема регистрациониот правилник за  на 

НПФ 

 Да по години на возраст ги задоволуваат одредбите од овие Пропозиции за секое 

поединачно првентсво; 

 Да  ги исполнува сите потреби и услови према НПФ и организациите во рамките на НПФ. 

 Да се задоволени сите одредби од овие пропозиции 

 

Член 4 

 

Сите учесници на првентсвата на НПФ мораат да подлежат на проверка на здравстената 

способност во надлежните медицински установи. 

Делегатот  на првенствата може да побара од делагатот на клубот доказ за извршена лекарска 

контрола. Лекарската контрола мора да се изврши два пати во годината. 

 

 За здравствената способност на натпреварувачот, клубовите учесници гараантираат автоматски 

со својата пријава,  и во таа смисла ги сносат сите законски и матерјални одговорности. 

 

Делегатот  или врховниот судија имаат право да се посомневаат во нечија здравствена 

способност. Во колку делегатот на клубот нема доказ за здравствената способност на 

натпреварувачот должен е да во најкраток можен рок ја достави до комесарот. 

 

Делегатот пред почетокот на натпреварите извршува контрола на натпреварувачките 

легитимации и лиценци. 

 

Член 5 

 

Управниот одбор, преку делегатот на  првенствата, задржува право да изврши допинг контрола 

на натпреварувачите. Допинг контрола може да изврши само овластена Комисија за допинг 

контрола која мора да биде во согласност  со Законот за допинг наРепублика Македонија. 

Организаторот е должен да обезбеди услови за непречена работа на допинг комисиите. 

Управниот одбор е должен даги објави наодите од комисите. 

 



Член 6 

 

Првентсвата на Македонија се отворени  за сите возрасни категории. Апсолутното првентсво е 

отворено. 

 

Член 7 

 

На сите првенства победник во секоја индивидуална дисциплина и штафета, добива наслов 

првак  на Македонија за тековната година за категоријата која одговара и сезона. 

Прогласување на победникот во поединачна конкуренција во индивидуалните и штафетните 

дисциплине, се извршува по завршувањето на една дисциплина на програмата, а екипниот 

победник одма после завршување на целокупниот програм на натпреварувањето. 

 

Член 8 

 

ПРИЈАВИ 

 

Пријави за натпреварувачите за сите првенства на НПФ  се вршат преку електронски фајл    кој е 

достапен минимум 10 дена пред одржување на првенствата. 

 

Во стартната пријава треба да се наведе сите податоци кој образецот ги бара, а нарочито: 

Име и презиме на натпреварувачот, пол и тачен датум на раѓањење, идентификационен број ( 

од регистрација ), во делот каде се пријавуваат дисциплините да се наведи тачно време , место 

и датум каде е испливано.  

Штафета по програма на такмичењето се пријавува пред почеток на делот на програмот кај 

врховниот судија. Клубот кој не доставил состав на штафетите во дадениот рок, штафетата ќе 

биде дисквалификувана, а клубот ќа биде казнет према утврдениот ценовник на НПФ 

 

Пријавите се вршат најкасно 5 дена пред такмичењето. 

 

Делегатот на клубот е должен да  на состанок на делегатите ја поседува пријавната листа 

поради контрола на пријавата. Пријавите се вршат по електронски пат на официјална 

електронска пошта доставена од страна на НПФ. 

 

На состанок на делегатите се пријавува следно: 

 

Име и презиме на акредитиран делегат од клубот име и презиме како и судијата   кој клубот го 

пријавува. 

 

Член 9 

 

Доколку на состанокот на делегатите на првенството, делгатот на некои клуб или службено 

лице изрази сомнение на пријавениот резултат, делегатот  на натпреварот може да побара 

доказ за пријавениот резултат. Доколку делегатот на клубот не е во можност да докаже во тој 

момент исправноста на пријавениот резултат, должен е во  рок од 24 часа приложи доказ за 

вистина на резултатот. Оваа обавеза делегатот на првентсвото ја става во записник. 



 

Во случј да Клубот не го исполни ова барање , такмичарот на кого се однесува овој приговор, ќе 

биде дисквалификован а резултатите ќе се бришат  од записникот, а ако натпреварувачот 

освоил медал ќе го врати на НПФ и против клубот ќе се покрене дисциплинска постапка. 

 

Член 10 

 

ПРАВО НА НАСТАП 

 

Прветсвото на Македонија за млади пионери - секој клуб има право да пријави неограничен 

број на натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и 2  штафети по дел. 

Еден натпреварувач има право да плива највише по 2 индивидуални  дисциплини  во дел   и 

штафета; 

 

Прветсвото на Македонија за стари пионери - секој клуб има право да пријави неограничен број 

на натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и 2  штафети по дел. Еден 

натпреварувач има право да плива највеќе   по 2  индивидуални  дисциплини по дел   и  

штафети; 

 

Прветсвото на Македонија за кадети - секој клуб има право да пријави неограничен број на 

натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и 2  штафети по дел. Еден 

натпреварувач има право да плива по 2  индивидуални  дисциплини во дел   и штафети; 

 

Прветсвото на Македонија за младинци - секој клуб има право да пријави неограничен број на 

натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и 2  штафети по дел. Еден 

натпреварувач има право да плива по 2  индивидуални  дисциплини по дел   и штафети; 

 

Прветсвото на Македонија за сениори - секој клуб има право да пријави неограничен број на 

натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и  2  штафети подел. Еден 

натпреварувач има право да плива неограничен број на  индивидуални дисциплини и штафети, 

додека за екипно бодување дисциплините кој ќе ги плива мора да бидат однапред означени и 

тоа максимум по 2 дисциплини по дел и штафета; 

 

Член 11 

 

ОДЈАВИ 

 

Пријавениот натпреварувач може да се одјави најкасно на техничкиот состанок на делегатите и 

то еден ден пред почетокот на првенството на које се однесува пријавата.  Одјавата се врши по 

електронски пат или најкасно на техничкиот состанок. 

 

Во случај да натпреварувачот не настапи на една трка во еден дел на такмичењето без 

оправдани причини не може да настапи ни во една дисциплина на програмот до крајот на тој 

дел на такмичењето вклучувајќи ја и  штафетата, а   резултатите што евентуално ги постигнал на 

во тој  дел се бришат. 

 



Ако  натпреварувачот се  разболи или повреди после состанок на делегатите или за време на 

натпреварите  дежурниот лекар ќе утврди дали е способен да се натпреварува во продолжение 

на прветсвото. Ако лекарот утврди дека натпреварувачот не е способен да се натпреварува се 

одјавува од сите натпревари до крајот на првенството без санкции. Ова збиднување делегатот 

го става во записник. 

 

Член 12 

 

ПРИЈАВНИ ТАКСИ И ЛИМИТИ 

 

Клубовите пријавени за првенствата на Македонија се должни да спрема бројот  на пријавени 

пливачи на списокот уплатат такса за стартарина ,  освен ако е одјавен на техничкиот состанок 

на делегатите. 

 

Пријавните такси , се во висина кој ја одредува УО на НПФ, и се уплаќаат исклучиво на ж - ска . .. 

. . . . .. .. или на одговорното лице на техничкиот состанок на делгатите   или на техничкиот 

организатор на првенството. Клубовите се должни да ја уплатат стартарината пред почетокот на 

натпреварите. 

 

На првенствата на Македонија нема лимити. 

 

Член 13 

 

БОДУВАЊЕ 

 

Првенствата на Македонија се екипни за млади пионери, стари пионери, кадети, младинци и 

сениори. 

 

Бодувањето се врши со мали бодови  (20;18;16;14;12;11;10;9;) и тоа до 8 место во секоја 

дисциплина и тоа максимум по двајца  натпреварувачи од клуб во секоја дисциплина . 

Штафетите се бодуваат двојно И тоа по една од клуб во соодветна категорија. 

 

Член 14 

 

РЕДОСЛЕД НА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ ПО ГРУПИ 

 

Составот на групите во сите индивидуални дисциплини и штафетни дисциплини кој се на 

програмот на пионерските, кадетските, младинските и сениорските првентсва , се одредува со 

Правилникот за пливачки натпревари на НПФ. Тоа значи да спрема бројот на пријавени 

натпреварувачи за поедината дисциплина се одреди бројот на групите на основа на вредност на 

резултат. Групите со најдобар резултат ќе настапат како последна во таа дисциплина. 

 

Најдобриот  пливач по пријавено време, е  носител е на последната група. 

 



Член 15 

 

САТНИЦА ПРВЕНСТВА  

 

Првентсвата почнуваат во 9 часот предпладне а поладне во 17 часот. Распливувањето започнува 

1 час пред почетокот на натпреварите. Сатницата може да се промени по барање на 

организаторот. 

 

Член 16 

 

СОСТАНОК НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

 

Техничкиот состанок на делегатите се одржува еден ден пред почетокот на првентсвото а по 

потреба во текот на првентсвото или во друго време на барање на делегатот  на првентсвото 

или по правилникот за пливачќи натпревари на НПФ. На сосотанокот на делегатите се   утврдува 

стартната листа. Корекција на стартната листа се врши исклучиво ако е направена грешка во 

обработката. 

 

Доколку оранизаторот на такмичењето има потреба од измена на сатницата на првенството, 

должни се да благовремено ги извести сите клубови учесници. 

 

Со сотанокот на делегатитите раководи делегатот  на натпреварите и врховниот судија. 

 

 На состанокот на делегатите присуствуваат акредитирани делегати од клубовите  учесници. 

 

Член 17 

 

НАГРАДИ 

 

На  сите првенства на НПФ, натпреварувачите кој освоиле  пласман за прво, второ и трето место 

во секоја индивидуална и штафетна  дисциплина , се наградуваат со медаљи( златна, сребрена 

и бронзена ) или дипломи. 

 

На екипните првенства НПФ ќе бидат доделени пехари за трите првопласирани екипи. 

 

Во поединечните првентсва се доделува пехар за најдобриот пливач и пливачка во секоја 

категорија според однапред  утврден правилник. 

 

УО може  или организаторот може на поединците и екипите додели и посебни награди. 

Начинот накој се врши наградувањето , односно критериумот  како и наградите морат да се 

објават пред почетокот на натпреварите. 

 

 

 

 

 



Член 18 

 

МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕ 

 

Мерењето на времето е електронско. 

 

Во исклучителни ситуациии по одобрување на врховниот судија на натпреварот, во случај да 

електронските уреди за  мерење на времето откаже, мерењето може да се изведе и рачно. 

Резултатите мерени рачно не може да се признаат како рекорди. Во случај да се само некои 

трки за време на натпреварот мерени рачно врховниот судија ќе ги назначи како рачно мерени 

трки. 

 

Член 19 

 

РЕКОРДИ 

 

Објавување на соборени рекорди на Македонија, дозволено е само ако  на раководството на 

првентсвото биде доставени официјална листа на рекорди. 

 

Организаторот е должен доколку се задовелени условите од претходниот став, да објави 

рекорд и истиот го регистрира во записникот на првентсвото со доказ за измерено време и се 

пополнува во одговарачки образец. 

 

Рекордите се евидентираат и водат и верификуваат спрема правилникот за рекорди на НПФ,  

 

Член 20 

 

ЖАЛБИ 

 

Акредитатираниот делегате кој го претсвавува клубот натакмичењето има право да поднесе 

жалба незадоволен од одлуката или текот на такмичењето. 

 

Жалбата искулучиво се поднесува спрема одредбите од Правилникот за пливачки натпревари 

на НПФ. 

 

Висината на жалбата ја утврдува УО. 

 

Член 21 

 

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ НА ПРВЕНТСВОТО 

 

Службено отварање на првентсвото се одржува пред почетокот на попладневниот дел од 

првиот ден од такмичењето. 

 

Клубовите се должни да учествуваат во дефилето на церемонијата на отварањето. 

 



Службено отварање на првентвста го врши претставник од НПФ или лице кој ќе го одреди 

организаторот во договор со делагатот  на првентсвото. 

 

Во церемонијата на отварањерто обавезно е да се интонира  химната и подигањето на 

државното знаме на Република Северна Македонија. 

 

Член 22 

 

СУДИИ И СЛУЖБЕНИ ЛИЦА  

 

На сите првентсва , Одборот на судиите го делегира врховниот судија, стартерот, главниот 

мерач на време и други судии во зависност од потребите за поголем број на званичните лица. 

 

Делегатот  на првенството го делегира УО. Трошковите на делегираните судии и делегатот  на 

првентсвото паѓаат на терет на НПФ. 

 

Екипите учесници можат да пријаваат судија кај врховниот судија кој предложениот судија го  

вметнува во судиското жири. Судиите кои доаѓаат на предлог на клубот трошковите за нив ги 

покрива самиот клуб. 

 

Клубовите можат да контактираат со раководтвото на натпреварите само преку акредитираниот 

делегат претставник на клуб кој се смета за службено лице и со своите обврски  започнува со 

почетокот на состанок на делегатите а завршува со завршување на првентсвото. 

 

Член 23 

 

На првентсвото на Макеоднија забрането е на тренерите и другите неслужбени лица да 

присуствува на плочките околу базенот и заградениот простор, 

Доколку тренерот и друго лице на ја почитуваат одредбата од овој член , врховниот судија е 

должен да на пливачот на кого е вршено влијание  се дисквалификува, а тренерот се при јави на 

делегатот на такмичењето кој исто така може да се казни парично спрема правилникот за 

пливачки натпревари на НПФ. 

 

 



ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 24 

 

ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОМЛАДИ ПИНЕРИ                          

(ЗИМСКИ) 

 

I дел                      II дел                       III дел                    IV дел 

 

50 краул                50 градно               50 грбно                50 делфин 

100 делфин          100 грбно               400 краул             200 грбно 

 200 градно           200 слободно        100 градно           100 краул 

                               100 мешано                                          200 делфин           

 4x50 слободно   4x50 мешано        4x50 слободно        4x50 мешано 

                                                                            (2мажи/2жени)     (2мажи/2жени) 

 

ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОСТАРИ ПИНЕРИ, КАДЕТИ,МЛАДИНЦИ И СЕНИОРИ                       

   (ЗИМСКИ) 

 

I дел                      II дел                      III дел                   IV дел 

 

50 краул                50 градно                 50 грбно              50 делфин 

100 делфин          100 грбно                 400 краул            200 грбно 

200 градно           200 слободно           100 градно          100 краул 

400 мешано          100 мешано              200 делфин        200 мешано 

                               1500 краул                                            800 краул         

4x50 слободно   4x50 мешано        4x50 слободно        4x50 мешано 

                                                                 (2мажи/2жени)     (2мажи/2жени) 

 

Напомена: Сениорските такмичења се отворени и се поединечни без ограничување на бројот 

на индивидуални настапи, а за екипно бодување се означуваат однапред предвидените 

дисциплине и тоа највише  2 дисциплини по дел и штефета. 

 

ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОМЛАДИ ПИНЕРИ 

(ЛЕТНИ) 

 

I дел                        II дел                          III дел                   IV дел 

 

50 краул                50 градно                50 грбно             50 делфин 

100 делфин           100 грбно                400 краул           200 грбно 

200 градно            200 слободно          100 градно         100 краул 

 

4x100слободно  4x100слободно     4x200слободно     4X100мешано 

                             (2мажи/2жени)     

 



ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОСТАРИ ПИНЕРИ, КАДЕТИ, МЛАДИНЦИ И СЕНИОРИ                       

   (ЛЕТНИ) 

 

I дел                        II дел                         III дел                   IV дел 

 

50 краул              50 градно                50 грбно              50 делфин 

100 делфин         100 грбно                 400 краул            200 грбно 

200 градно          200 слободно         100 градно         100 краул 

400 мешано        200 меШано            200 делфин         

                                1500 краул                                            800 краул         

 4x100слободно  4x100слободно    4x200слободно  4x100мешано 

                             (2мажи/2жени)     

 

 

ОБВРСКИ  НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПРВЕНТВОТО 

 

Организаторот на првенството ги има следните обврски: 

 

Да обезбеди награди за пласираните натпреварувачи , медаљи пехари  идруги награди; да ги 

сноси трошковите на делегатот  на натпреварот, врховниот судија , стартерот, главниот мерач на 

времетои другите делегирани судии од страна на Судискиот одбор на НПФ. Да обезбеди и 

сноси трошкови за апаратурата за електронско мерење и обработка на податоци; Да договорно 

финансики помогне организаторот на прватвата. Да достави до сите клубови учесници стартна 

листа и друг потребен матерјал за фукцнија на првентвото; Да го достави во рок од 3 дена 

записникот од првенството до сите клубови по еден а во канцеларијата на НПФ да достави 3 

записник. Да изработи записник по упатсвото за изработка од правилникот за пливачки 

натпревари на НПФ. 

 

Член 30 

 

ОБВРСКИ НА ТЕХНИЧКИОТ ОРГАНИЗАТОР 

 

Техничкиот организатор на првентствата ги има следниоте обврски: 

 

Да  ги изврши  обврски кои произлегуваат од распишаниот конкурс и договор за организација 

на првентсва на НПФ како и сите обврски кои произлегуваат и се утврдуваат со овие 

пропозиции; Да обезбеди сите потребни услови за непречена и ажурна работа работа на 

раководтвото на такмичењето; Да обезбеди допуна на судиското жири; односно доволен број 

судии кои ќе је осигура регуларноста на натпреварот., како и доволен број на мерачи на време; 

Да обезбеди озвучување; Да осигура ред на пливалиштето и изврши други обаврски кои 

произлегуваат од овој правилник за пливачките натпревари на НПФ. 

 



Член 31 

 

Управниот одбот го задржува правото, да во случајда нема заинтересирани за организација на 

Прветсвата, ги преземе и во потполност ги организира Првенсвата на Макеоднија под посебни 

услови. 

 

Член 32 

 

Неизвршување на обврските на овие пропозиции и одлуката на раководтство на такмичењата 

повлекува со себе дисциплионска постапка против прекршителот. 

 

Член 33 

 

Све што не е опфатено со овие пропозиции важи со одредбите на Правилникот за пливачки 

натпревари на НПФ како и одредбите од ФИНА правилата за пливање 

 

За она што не е опфатено со Правилникот, Правилата и Пропозициите се применува  мислење 

од  Делегатот  или Врховниот судија на натпреварот 

 

Член 34 

 

За мислење за овие Пропозиции покрај усвојувањето од страна на Управниот одбор, надлежен 

е делегатот. 

 

Член 35 

 

Овие пропозииции важат од . .. . . . . . .. . .  
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О Д Л У К А 
 

Член 1 
 

Летното  национално првенство ќе се одржи на базенот Аеродром во деновите 04. и 05. јули 2021  
според пропозициите за натпревари на НПФ. 

Член 2 
 
Право на настап на првенството имаат само клубови ченки на НПФ според регистарот на НПФ. 
 

Член 3 
 
Клубови кој не  платиле стартарината или котизација за минатото државно првенство немат право на 
настап. 

Член 4 
 
За технички организатор на првенството се определува клубот ПК  ДЕЛФИН ,СКОПЈЕ со адреса Бул: 
Јане Сандански 19/2-3 Скопје. Клубовите членки најдоцна до вторник (02.07.2021 година) должни се 
да уплатат парични средства за техничка организиција на првенството во висинa од 1.500,00 ден на  
ПК,,ДЕЛФИН СКОПЈЕ ,,СКОПЈЕ,  на следната жиро сметка 330100196670008 на КАПИТАЛ БАНКА со 
целна ознака уплата за техничка организација на натпревар, а сите клубови се должни да уплатат и 
стартарина по пливач 500, 00 ден.. 
 

Член 5 
 
Поради Ковид пандемијата целосно ќе се почитува Пртоколот на НПФ за организација на натпревари 
усвоен од Владата на Северна Македонија и натпреварот ќе се одвива без присуство на публика со 
посебен начин на организирање на деловите и програмата на натпреварот.  
За истото сите клубови кои ќе испратат пријава за учество ќе бидат информирани непосредно пред 
натпреварот.  
 

Член 6 
                                                                                               
Сите клубови се должни да ги испратат пријавите за своето учество со име и презиме на пливачите, 
година на раѓање, дисциплини на кои ќе настапат пливачите најдоцна до 02.07.2021 година до 16:00 
на следниот маил: aleksandarf@yahoo.com  во ленекс формат. 
СИТЕ ПРИЈАВИ КОИ ЌЕ ПРИСТИГНАТ ПОДОЦНА ОД ОПРЕДЕЛЕНОТО НЕМА ДА БИДАТ ПРИМЕНИ.  

 
Член 7 

 
Поради Ковид пандемијата на натпреварот ќе биде дозволен влез само за тренери на клубовите 
учесници на натпреварот. 
Клубовите имаат право да пријават 1 тренер доколку имаат до 10 пливачи, 2 тренери доколку имаат 
од 11 до 20 пливачи и 3 тренери за клубови кои ќе пријават 21 или повеќе пливачи.  
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Клубовите се должни да испратат име и презиме на тренерите заедно со официјалната пријава на 
клубот. 

 
Член 8 

 
За официјален делегат на ова првенство се назначува г-дин  Боро Блажевски. 
 
 
 
 
Скопје  28.06.2021     година  

                                                                                                      НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА 
                                             
                                                                                                                                       Претседател 
 
                                                                                                                       мр Александар Филипчев 
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