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Врз основа на член 8 и 18 од Правилникот за натпреварување на ОФМ,
Извршниот Одбор на ОФМ (ИО на ОФМ) и претставниците на екипите од Првите
Државни лиги на ОФМ донесоа:

ПРОПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ
за млади категории на ОФМ за 2018/2019 година
Член 1
Организацијата и реализацијата на Државните првенства за млади категории на
Одбојкарската Федерација на Македонија (ОФМ) во натпреварувачката сезона
2018/2019 се реализира врз основа на:








Правилникот за натпреварување на ОФМ;
Правилникот за регистрација на основни организации и членови на ОФМ;
Меѓународните Правила на одбојкарската игра;
Дисциплинскиот правилник на ОФМ;
Овие Пропозиции;
Анексот на Пропозициите за натпреварување во Државните лиги на ОФМ и
Останатите позитивни прописи на ОФМ.

Државно првенство Пионерки / Пионери
Државно првенство Кадетки / Кадети
Државно првенство Младинки / Младинци
Член 2
Право на настап на
одбојкарки/одбојкари родени:

Државните

првенства

во

млади

категории

имаат

 Пионерки – родени 2004 година и помлади;
 Пионери – родени 2003 и помлади;
 Кадетки – родени 2002 и помлади;
 Кадети – родени 2001 и помлади;
 Младинки – родени 2000 година и помлади;
 Младинци – родени 1999 и помлади.
Клубовите кои се натпреваруваат во Првата Државна лига мажи и жени во
натпреварувачката сезона 2018/2019 година задолжително треба да пријават најмалку
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една екипа во младите категории во категоријата во која се натпреваруваат во
Сениорската лига и се препорачува тоа да го направат во пионерска категорија.
Клубовите учесници во натпреварувачкиот циклус 2018/2019, должни се заклучно
со 30 септември 2018 година во писмена форма да го пријават учеството во
натпреварувањата.
По истекот на терминот од став 3 од овој член нема да се примаат пријави за
учество, а натпреварувањето ќе се реализира со Клубовите кои во писмена форма го
пријавиле своето учество.
Член 3
Со натпреварувањата во Државните првенства за млади категории раководи
Комесарот за натпреварување на ОФМ.
Комесарот за натпреварување во организацијата и реализацијата на
натпреварувањата во Државните првенства за млади категории соработува со ПТО и
ПСО на ОФМ.
За својата работа, Комесарот за натпреварување е одговорен пред Извршниот
Одбор на ОФМ и Клубовите од Државните лиги на ОФМ.
Член 4
Должности на Комесарот за натпреварување:
 Организација и реализација на натпреварувањето во сите категории и степени
на натпреварување;
 Регистрирање на натпреварите;
 Реализација на одлуките на ИО на ОФМ, Стручниот совет, Тренерската
Организација и Клубовите, а во интерес на натпреварувањето;
 Решавање на Приговори во прв степен;
 Донесување одлуки за казни и суспензии на Клубови, сали, членови на екипите
и останатите учесници во натпреварувањето;
 Соработка и координација со СО на ОФМ, односно Матичните Судиски
Организации во градовите во кои ќе се реализираат натпреварите и од кои се
делегира судиски колегиум;
 Решавање на сите прашања кои не се регулирани со овие Пропозиции, а се во
рамките на Меѓународните одбојкарски правила;
 Издавање редовни и информативни билтени со резултати, табели и
информации;
 Соработка со Средствата за јавно информирање, со заложба за афирмација на
младите одбојкарки и одбојкари и афирмација на ова натпреварување.
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Член 5
Натпреварите во Државните првенства во натпреварувачкиот циклус 2018/2019
година се играат врз основа на Меѓународните одбојкарски правила (FIVB).
Натпреварите се играат на мрежа со висина од:




На

за пионерки – 2.20 м;
за пионери – 2.35 м;
за кадетки и младинки - 2.24 м;
за кадети и младинци - 2.43 м.
натпреварите во Државните лиги за млади категории нема технички тајм

аути.
Член 6
Во категоријата пионери/пионерки, сервирањето се изведува со тенис сервис со и
без ротација, со потфрлување на топката пред себе и високо над главата. Не е дозволен
скок сервис.
Во категоријата пионери/пионерки натпреварите се играат со Либеро-играчи.
Член 7
Во натпреварите од Државните првенства за млади категории
натпреварувачкиот циклус 2018/2019 година бодувањето се врши на следниот начин:

во

 За натпреварите, кои се играат во два добиена сета, турнирски натпревари,
за победа од 2:0 победничката екипа добива 2 бода, а поразената 0 бодови, а
за победа од 2:1 победничката екипа добива 2 бода, а поразената екипа
добива 1 бод;
 За натпреварите, кои се играат во три добиени сетови:
 За победа од 3:0 и 3:1, победничката екипа добива 3 (три) бодови, а
поразената 0 бодови;
 За победа од 3:2 победничката екипа добива 2 (два) бода, а поразената
екипа 1 (еден) бод.
 Елиминационите и Финалните натпревари во кадетска и младинска категорија
ќе се играат во 3 (три) добиени сета.
Екипата која ќе биде пријавена, а нема да настапи на еден од турнирите парично
ќе се казни во износ од 5000,00 ден. и во одреден рок казната треба да ја подмири. Во
случај казната да не е платена, екипата нема право на настап на следното
натпреварување во категоријата во која е пријавена и со тоа
се исклучува од
понатамошно натпреварување, а постигнатите резултати на екипата се бришат.
Член 8
Конечниот пласман на екипите по групи се одредува врз основа на освоените
бодови. Во случај две или повеќе екипи да имаат еднаков број на бодови, тогаш
редоследот на клубовите се одредува врз основа на:
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 количникот на сетовите;
 количникот на поените, или
 конечниот резултат од меѓусебните средби.
УСЛОВИ И СИТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ
Член 9
За реализација на натпреварувањето во било која категорија потребна е
минимална пријава од три екипи.
а) Во случај на пријавени 3 (три) екипи се применува четирикружен бод систем
секој со секого со вкупно 12 натпревари, поделени во 4 турнири по три натпревари на
еден турнир.
б) Во случај на пријавени 4 (четири) екипи се применува двокружен бод систем
секој со секого со вкупно 12 натпревари , поделени во 3 турнири по четири натпревари на
еден турнир и финален турнир со вкрстување 1-4; 2-3, каде што поразените играат за 3.
место а победниците за 1. место.
в) Во случај на пријавени 5 (пет) екипи се применува двокружен бод систем секој
со секого со вкупно 20 натпревари, поделени во 4 турнири по пет натпревари на еден
турнир и финален турнир со вкрстување 1-4; 2-3, каде што поразените играат за 3, а
победниците за 1. место.
г) Во случај на пријавени 6 (шест) и повеќе екипи,групите се добиваат по пат на
жребување, а натпреварувањето се реализира во четири фази:
Прва фаза: Натпреварување во групи и тоа:
 во група со 3 (три) екипи се применува трокружен бод систем со вкупно 9 натпревари,
поделени во 3 турнири по три натпревари на еден турнир со што завршува
натпреварувањето;
 во група со 4 (четири) екипи се применува двокружен бод систем секој со секого со
вкупно 12 натпревари, поделени на 3 турнири по четири натпревари на секој турнир;
 во група со 5 (пет) екипи се применува двокружен бод систем секој со секого со вкупно
20 натпревари, поделени на 4 турнири по пет натпревари на секој турнир. По
завршувањето на оваа фаза последно пласираните екипи по групите го завршуваат
натпреварувањето.
Втора фаза: Елиминациона, каде што се прави ранг табела од сите екипи кои
учествувале во првата фаза од натпреварувањето, врз основа на освоените
бодови.Првите 16 екипи на табелата играат еден Бараж натпревар во 3 добиени
сета по пат на вкрстување, така што играат првата и последната екипа, втората со
претпоследната итн. Натпреварот се игра на терен на подобро пласираната екипа.
Трета фаза: Екипите победнички потоа разигруваат во четвртфиналните натпревари
на истиот принцип, со вкрстување на екипите 1-8,2-7,3-6 и 4-5, и во оваа фаза од
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натпреварувањето се играат два натпревари дома и во гости во 3 добиени сета, а
првиот натпревар се игра на терен на послабо пласираната екипа.
Четврта фаза: Подобрите екипи од двата натпревари (победи, сет количник, поен
количник,) формираат финална група каде што разигруваат 1-4 и 2-3, поразените
екипи играат за трето место, а екипите победнички за прво место.И полуфиналниот и
финалниот натпревар се играат во два натпревари, дома и во гости, во 3 добиени
сета. Доколку во финалната група се пласираат 2 екипи од иста група се
применува полудиригирана жрепка.
Ако натпреварите од финалната група се играат во 3 дена, екипите играат секој со секого
во 3 добиени сета за кадети/ки и младинци/ки, а во 2 добиени сета за пионери/ки по бод
систем.
Ако натпреварите од финалната група се играат во 2 дена, полуфиналните натпревари се
играат првиот ден, а натпреварите за 3. и 1. место се играат вториот ден. Натпреварите
се играат во 3 добиени сета за кадети/ки и младинци/ки, а во 2 добиени сета за
пионери/ки.
Ако финалниот турнир се игра во еден ден, полуфиналните натпревари се играат во 2
добиени сета, како и натпреварите за 3. и 1. место и во сите категории.
Член 10
Должност на екипата - организатор:
Домаќинот-организатор на натпреварите од Државните првенства за млади
категории е должен да ги почитува одредбите од Правилникот за натпреварување на
ОФМ, Пропозициите за натпреварување, Протоколот и Упатството за организација на
натпревари на ОФМ кои го регулираат натпреварувањето во ОФМ за натпреварувачката
2018/2019 година.
Член 11
Клубот-домаќин ги исплаќа трошоците за спортската сала и за судискиот колегиум,
одреден од страна на Матичните судиски организации. Висината на трошоците за еден
натпревар на турнир (прва фаза од натпреварите),во пионерска и кадетска категорија
изнесува 500,00 денари, а во младинска категорија 800,00 денари.
За поединечни натпревари, 1/4 финални, 1/2 финални и на финалните
натпревари, судиските такси во сите категории изнесуваат 900,00 денари, а за финален
турнир, пласман за 1-во и 3-то место, судиските такси изнесуваат 1.000,00 денари.
Клубот-домаќин ги исплаќа дневните и патните трошоци за Комесарот за
натпреварување на ОФМ или Делегатот кој ќе го одреди тој, кој е должен да присуствува
на сите финални натпревари. Висината на дневните трошоци изнесува 1.000,00 денари.
На натпреварите во групи должноста Делегат ја презема најстариот судија,
делегиран од Матичната судиска организација.
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На одредени турнири, каде што има потреба, а по проценка на Комесарот за
натпреварување, посебно ќе се одредуваат Делегати за истите. Висината на тој
надоместок изнесува 1.000,00 денари и е на товар на ОФМ.
Член 12
Првопласираните три екипи во сите категории добиваат пехари и медалји во
трајна сопственост, кои ги обезбедува Одбојкарската Федерација на Македонија.
ЛИЦЕНЦА
Член 13
На натпреварите во Државните првенства во млади категории во
натпреварувачкиот циклус 2018/2019 година право на настап имаат одбојкарки и
одбојкари со натпреварувачки легитимации и лиценци за натпреварувачкиот циклус
2018/2019 година, издадени од Комесарот за натпреварување на ОФМ.
Секој играч мора да има:
 натпреварувачка легитимација со слика и податоци за регистрацијата за
одреден клуб;
 лиценца со право на настап во натпреварувачкиот циклус 2018/2019, и
 лекарски преглед со важност од шест месеци.
Списокот на учесниците – екипите во Државните првенства во млади категории на
ОФМ со целосни податоци ќе биде објавен во редовен Билтен на ОФМ, пред почетокот на
натпреварувањето во овие категории и истиот може да се менува.
Член 14
Тренерите на Клубовите – учесници во Државните натпреварувања во млади
категории мора да имаат Тренерска легитимација, издадена од ТО на ОФМ, со платена
членарина и лиценца за тековната сезона.
Непочитување на одредбите од став 1 на овој член повлекува забрана водење на
екипата во Државните натпреварувања во млади категории за 2018/2019 година.
Член 15
За сите прашања кои не се регулирани во овие пропозиции ќе се применуваат
одредбите од Правилниците, Пропозициите, Анексот на Пропозициите и Упатствата на
ОФМ за натпреварувачката 2018/2019 година.
Скопје, 28.09.2018
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