ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ПРОПОЗИЦИИ
за натпреварување во детски фудбал за
натпреварувачката 2019/2020 година

Скопје, август, 2019 година

Врз основа на член 110 став 3 од Статутот на ФФМ а во врска со член 128 од Правилникот
за натпревари, Одборот за итност на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана
на 01.08.2019 година:
ПРОПОЗИЦИИ
ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ДЕТСКИ ФУДБАЛ ЗА
НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2019/2020 ГОДИНА
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Натпреварувањето во детски фудбал е непостојано ,неофицијално натпреварување во кое
учество земаат деца од 7 - 12 години независно од полот.
Со натпреварувањето во детски фудбал координираат 6 (шест) координатори определени од
Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија за натпреварувачката 2019/20 година.
Со право да учествува се стекнува фудбалски клуб - член на ОФС, кој
навремено:
- поднел пријава за учество на екипа во детски фудбал кај регионалниот координатор во
соодветниот регион,
- уплатил котизација во висина од 2900,00(две-илјади-и-деветсто) денари по екипа.
Пријавата за учество се превзема од веб страната на ФФМ.
Член 2
Во натпреварувачката 2019/20 година натпреварувањето во детски фудбал се одвива
регионално, независно од регионалната поделеност на ОФС во ФФМ и тоа:
- Северен регион кој ги опфаќа ОФС Г.Баба,ОФС К.Вода, ОФС Куманово и ОФС Скопје, ОФС
Липково
- Западен регион кој ги опфаќа ОФС Тетово и ОФС Гостивар
- Југозападен регион кој ги опфаќа ОФС Струга, ОФС Охрид и ОФС Кичево
- Источен регион кој ги опфаќа ОФС Кочани и ОФС Пробиштип, и ОФС Кратово
- Централен регион кој ги опфаќа ОФС Неготино, ОФС Свети Николе, ОФС Штип, ОФС
Кавадарци и ОФС Велес, ОФС Струмица ОФС Валандово и ОФС Гевгелија
- Преспанско-пелагониски кој ги опфаќа ОФС Битола, ОФС Демир Хисар, ОФС Прилеп и ОФС
Македонски Брод и ОФС Ресен
Член 3
Во натпреварувачката 2019/20 година, натпреварувањето во детски фудбал се одвива во
еден степен во повеќе возрасни категории кои опфаќаат деца на возраст од 7 – 12 години.
При формирањето на екипи во детски фудбал , фудбалските клубови како критериуми ги
земаат во предвид:
- возраста на учесниците независно од полот
- димензиите на фудбалскиот терен
- број на учесници
- времетраењето на натпреварот
Член 4
Натпреварувањето се одвива во лиги по возрасна категорија.
Бројот на екипите во определена лига не може да биде помал од 6(шест) и поголем од
12(дванаесет).
Доколку во регионите има интерес за натпреварување на повеќе од 12 екипи од предметната
категорија, во рамките на регионот може да се формираат две лиги(а и б) од иста категорија.
Пријавите за учество со назнака за кој регион се пријавуваат учесниците се превземаат од
веб страната на ФФМ.
Списокот на екипи учесници по категории е составен дел од овие пропозиции.

Услов за пријавување на екипа во соодветната категорија е на денот на поднесувањето на
пријавата да има регистрирано во Комет системот најмалку:
-

6
6
9
9
9
10

фудбалери родени 2012 година за категорија деца од 7 години
фудбалери родени 2011 година за категорија деца од 8 години
фудбалери родени 2010 година за категорија деца од 9 години
фудбалери родени 2009 година за категорија деца од 10 години
фудбалери родени 2008 година за категорија деца од 11 години
фудбалери родени 2007 година за категорија деца од 12 години

Член 5
Натпреварите во Источен, Централен и Преспански-пелагониски регион ќе се играат, по
Бергеров систем, во два, три или четири круга (дома-гости) во зависност од пријавените екипи, во
две полусезони (есен-пролет).
Натпреварите во Северен, Западен и Југозападен регион ќе се играат по Бергеров систем, во
два, три или четири круга , турнирски, во две полусезони(есен-пролет).
Во зависност од пријавените екипи се играат од 15 до 24 кола во сезона.
Член 6
Натпреварување во детски фудбал се организира по категории во зависност од возраста на
учесниците во играта и може да биде:
-

натпреварување
натпреварување
натпреварување
натпреварување
натпреварување

за
за
за
за
за

деца
деца
деца
деца
деца

од
од
од
од
од

7 и 8 години (2012 и 2011)
9 години (2010)
10 години (2009)
11 години (2008)
12 години (2007)

Член 7
Натпреварувањето за деца од 7 и 8 години претставува натпреварување во кое учествуваат
деца родени 2012 и 2011 година односно деца кои на денот на натпреварот имаат наполнето
7(седум) години.
Натпреварот се игра на терен со димезии кои изнесуваат најмалку 1/8 од димензиите на
терен предвидени со Правилникот за натпревари на ФФМ за фудбал, со димензии на гол 3 х 2метра.
Во играта учествуваат по 5 учесници од двете страни.
Натпреварот трае 2 x 20 минути со пауза на полувремето од 10минути.
Член 8
Натпреварувањата за деца од 9,10 и 11 години претставуваат натпреварувања во кои
учествуваат деца родени 2010, 2009 и 2008 година.
Натпреварот се игра на терен со димезии кои изнесуваат најмалку 1/4 од димензиите на
терен предвидени со Правилникот за натпревари на ФФМ за фудбал, со димензии на гол 5 х 2метра.
Во играта учествуваат по 8 учесници од двете страни.
Натпреварот трае 2 x 25 минути со пауза на полувремето од 15 минути.
И покрај истите услови за одигрување на натпреварот, натпреварувањето се одвива за секоја
категорија посебно.
Член 9
Натпреварувањето за деца од 12 години претставува натпреварување во кое учествуваат
деца родени 2007 година.
Натпреварот се одигрува на терен со димезии кои изнесуваат 1/2 од димензиите на терен
предвидени со Правилникот за натпревари на ФФМ за фудбал, со димензии на гол 5 х 2метра.
Во играта учествуваат по 8 учесници од двете страни.
Натпреварот трае 2 x 30 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Член 10
Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето- Комисија
за базичен фудбал на ФФМ а го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на
Македонија.
Член 11
Распоредот на натпреварување се одредува со ждрепка пред почеток на натпреварувањето.
Натпреварувањето во детски фудбал за натпреварувачката 2019/20 година започнува
согласно календарот на натпреварување не подоцна од 15.09.2019 година во зависност од
регионот и бројот на пријавени екипи, освен ако со одлука на надлежно тело истиот не се промени.
Член 12
За организација на натпревар во детски фудбал кој се игра согласно член 5 став 1 од овие
пропозиции, по Бергеров систем (дома-гости) одговорен е клубот домаќин.
За организација на натпревар во детски фудбал кој се игра согласно член 5 став 2 од овие
пропозиции турнирски одговорен е ОФС кој во соработка со координаторот на регионот делегира
службени лица-судии за предметното коло и координатори на турнирите.
Исклучок од став 2 на овој член во врска со определувањето на координатори на турнири е
Северниот регион каде координатори на турнирите се определуваат во соработка со ФФМ.
Организаторите имаат обврска да ги почитуваат правилата за организирање на натпревар и
да се грижат за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на
натпреварите.
За пропусти во организацијата од кои произлегуваат последици по здравјето и безбедноста
на учесниците, организаторите одговараат согласно овие пропозиции, Правилникот за натпревари и
Дисциплинскиот правилник на ФФМ.
Член 13
Организаторот на натпревар/турнир во детските лиги е должен да ги исполни неопходните
услови во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти со минимум 4 простории
од кои 2 соблекувални за екипите, 1 соблекувална за судиите, 1 просторија во која ќе се изготвува
записник.
Клубот/вите домаќини во соработка со координаторот за детски фудбал во регионот во кој се
натпреваруваат вршат избор на терени каде ќе се одигруваат натпреварите по кола согласно член 5
став 1 од овие Пропозиции.
Изборот на терени на кои ќе се одигруват турнирите го вршат Организаторите на турнирите,
согласно член 5 став 2 од овие Пропозиции.
За изборот на терени се известува телото кое раководи со натпреварувањето.
Член 14

Организаторите се обврзани:
- натпреварот/ите благовремено да ги пријават кај надлежниот орган за безбедност (МВР).
- на сите натпревари да обезбедат присуство на возило за потребите на итна медицинска
помош.
- да обезбедат лекар со лиценца за интервенција на натпревар во случај на повреда на
фудбалер.
- да обезбедат присуство на четири лица со медицински носила.
- да обезбедат редарска служба
Во случај клубот/овите домаќини да не постапиле согласно став 1 алинеа 1 ,2 и 3 од овој
член, натпреварот нема да се одигра, за категоријата на учесници од 12 години натпреварот ќе се
регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.
За непостапување согласно став 1 алинеа 1 ,2 и 3 од овој член при турнирско одигрување на
натпреварите, натпреварот нема да се одигра- доколку се работи за натпревар во категоријата на
учесници од 12 години натпреварот ќе се преигра; Организаторите од став 2 и 3 на овој член може
да одговараат согласно одредбите на ДП на ФФМ.

Член 15
Организаторот на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:
да ги пречека екипите и службените лица и истите безбедно да ги смести во
службените простории.
да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица,
да се погрижи за хигиената во сите службени простории,
да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат загреани.
во санитарните чворови во службените простории да обезбеди проточна вода за лична
хигиена,
да обезбеди 3 топки за одигрување на натпреварот .
да обезбеди лице кое ќе го состави записникот/ците
Организаторот на натпреварот има обврска пред почеток на натпреварот да обезбеди
доказ дека натпреварот/ите благовремено се пријавени кај надлежниот орган за безбедност (МВР).
Член 16
Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:
Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот
Судиите
Координатор на регион
Координатор на турнир
Записничар
Ополномоштени преставници на клубовите
Лекари на екипите заведени во записникот
Физиотерапевти на екипите заведени во записникот
Тренери на екипите заведени во записникот
Економите на екипите
Претставници на МВР по процена на координаторот
Член 17
Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:
фудбалерите кои настапуваат,
резервни фудбалери,
службените лица заведени во записникот од натпреварот,
фоторепортери со ознаки,
деца за фрлање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки,
претставници на МВР и лекарска екипа
економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните)
Во оградениот дел од теренот забрането е присуство на други лица освен наведените,
независно дали се работи за гледачи или родители на децата како гледачи.
Член 18
Организаторите на натпреварите задолжително на повеке места покрај надолжната линија
обезбедуваат вода за освежување на фудбалерите.
ЗАПИСНИК

Член 19
Записникот е службен документ за натпреварот.
Записникот се составува во присуство на претставници на клубовите и судијата.
При составување на записникот/ците може да присуствува и регионалниот координатор.
Првата страна од Записникот се составува најдоцна 30 минути пред почетокот на
натпреварот/ите од страна на записничарот.
Во записникот на првата страна со потпис на двата преставника од клубовите и судијата се
потврдува идентитетот на фудбалерите и лекарскиот преглед на фудбалерите.
Приговор во однос на идентитетот и лекарскиот преглед се евидентира во записникот од
натпреварот.
Судијата во записникот утврдува дали теренот е подобен за игра
Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, стрелците на
головите и евентуални инциденти.
По завршување на натпреварот записникот се доставува до регионалниот координатор кој го
проследува до Комисијата за базичен фудбал на ФФМ.
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА КЛУБ И НАТПРЕВАР
Член 20
Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.
Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на
судијата на натпреварот пред почеток на натпреварот.
Претставникот на клубот :
- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата и спортските легитимации на фудбалерите на судијата пред
почетокот на натпреварот,
- ги гарантира податоците за лекарскиот преглед на својата екипа и одговара за евентуални
пропусти.
Член 21
Стручниот штаб на екипата е составен од тренер, помошник тренер, лекар и физиотерапевт .
Екипата на натпревар ја води тренерот.
Однесувањето на стручниот штаб и на другите службени лица на клубот пред, за време и по
натпреварот, спротивно на Правилата на фудбалска игра, овие Пропозиции и актите на ФФМ се
санкционира од страна на судијата на натпреварот со јавна опомена или исклучување.
Член 22
Натпреварот не може да започне без главен судија за категории на натпреварувања на
фудбалери од 9 до 12 години.
Судиите како службени лица на натпреварот ги одредува регионалниот координатор во
соработка со Судиската комисија на ОФС кој ја опфаќа територијата каде што се одигрува/ат
натпреварот/ите.
Судиите својата функција ја извршуваат согласно овие пропозиции и актите на ФФМ.
Трошоците за службените лица ги субвенционира ФФМ на начин уреден со Одлука на УО
имајќи ја во предвид и уплатената котизација.
Член 23
Во натпреварувањата од детски фудбал функцијата делегат ја врши главниот судија на
натпреварот.
Член 24
Во натпреварувањата од детски фудбал кога колото се одигрува на еден/два терени во еден
или два дена , се определува лице кое има функција да ги организира и координира предметните
натпревари - координатор на турнир.
Член 25
Судијата/иите во придружба на определеното лице за организатор на предметното
коло(координатор на турнир) кое се одигрува на еден/два терени во еден/два дена, како и во
соработка со регионалниот координатор (доколку е применливо) утврдува постоење на услови за
одигрување на натпреварот и тоа:
- подобност на теренот
- присуство на неслужбени лица во службените простории и оградениот дел на теренот.
- преглед на просториите, игралиштето, оградата на игралиштето, реквизити неопходни за
одигрување на натпревари по генерации и доколку забележи евентуални недостатоци за
истите го известува организаторот за нивно отстранување
- присуство на соодветно обезбедување/редарска служба/претставници на МВР
Член 26
По завршувањето на натпреварот судијата во записникот се произнесува за организацијата
на натпреварот и записникот го доставува до регионалниот координатор.

На натпреварите кои се одигруват турнирски, записникот се доставува до координаторот на
турнирот.
ПРАВО НА НАСТАП

Член 27
Во натпреварувањата во детски фудбал право на настап имаат фудбалери кои стекнале право
на настап според Правилникот за регистрации, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ со ИД број
верификуван во КОМЕТ.
Не се ограничува бројот на фудбалери за настап во една повозрасна категорија од онаа во
која согласно возраста припаѓаат.
Најмногу 2(два) фудбалера имаат право да настапат за екипа која се натпреварува во две
повозрасни категории од онаа во која согласно возраста припаѓаат.
Фудбалерите од женски род (девојчиња) можат да настапуваат и за една категорија
помлада/пониска од онаа во која согласно возраста припаѓаат.
Лекарскиот преглед за секоја категорија важи 4(четири) месеци.
Лекарскиот преглед го врши лице определено со Правилникот за натпреварување на ФФМ.
Член 28
Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три)
полувремиња од кои најмногу 2(две) во 24 часа.
Исклучок од ова правило е настап на финалниот турнир кога во 48 часа фудбалерот може да
настапи на 4(четири) полувремиња.
Член 29
Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се
заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.
Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.
Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен да ја промени
бојата на дресови или да стави маркери со броеви во различна боја од бојата на дресовите на
противничката екипа.
Член 30
Клубовите имаат право на замена на 7 фудбалери.
Фудбалерот кој е заменет има право повторно да влезе во игра.
Член 31
Натпреварите во детски фудбал се играат како дневни.
ЈАВНИ ОПОМЕНИ И ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР
Член 32
Фудбалер кој е исклучен за време на натпревар кој не се одигрува на цел терен не е предмет
на дисциплинска одговорност.
Фудбалерите од став 1 за сторен прекршок на натпревар за кој добиле црвен картон се
исклучуваат на следниот начин:
- за натпреварување во категорија на фудбалери од 2007-ма – исклучување во траење од
10(десет) минути
- за натпреварување во категорија на фудбалери од 2008-ма – исклучување во траење од
8(осум) минути
- за натпреварување во категорија на фудбалери 2009-та – исклучување во траење од
6(шест)минути
- за натпреварување во категорија на фудбалери од 2010-та- исклучување во траење од 4
(четири) минути
- за натпреварување во категорија на фудбалери од 2011-та и категорија на фудбалери од
2012-та – исклучување во траење од 2(две) минути
Фудбалерот се враќа во игра на знак на судијата.

Член 33
Последиците од изречените жолти картони важат само за време на одигрување на
натпреварот.
Со изречени два жолти картони фудбалерот или службеното лице на клубот ја напушта
играта согласно правилата за изречен црвен картон по категории.
ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 34
Сите натпревари ги регистрира Комисијата за базичен фудбал на ФФМ како орган кој го
води натпреварувањето во детски фудбал.
Комисијата за базичен фудбал тесно соработува со регионалните координатори.
Член 35
Комисијата за базичен фудбал го утврдува конечниот пласман по финалниот турнир во
зависност од категоријата натпреварувачи.
Член 36
Во натпреварувањето за деца од 12 години пласманот се утврдува по бод систем
Екипа која победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено
двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ниеден бод.
Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови за освоено прво место.
Доколку пласманот е и понатаму еднаков во предвид се зема редоследно:
гол разлика
повеќе постигнати голови
ждреб
Со право на учество на завршниот турнир се здобиваат екипите пласирани од 1 до 4 место.
Член 36а
Во натпреварувањата за деца од 11,10, 9, 8 и 7 години до завршниот турнир не се води
табела.
Право на учество на завршниот турнир во регионот имаат сите екипи кои одиграле најмалку
90 % од предвидените натпревари.
Завршни турнири

Член 37
Во секој регион се организираат завршни турнири.
Екипите до 12 години согласно остварениот пласман до четврто место по последниот круг,
учествуваат во завршен турнир кој го организира регионот.
Доколку екипа која се пласирала до четврто место писмено го откаже понатамошното
учество, на турнирот учествува наредно пласираната екипа.
Екипите од натпреварувањата за деца од 7-11 години за кои не се води табела учествуваат
директно во завршниот турнир во зависност од категоријата доколку одиграле најмалку 90 % од
предвидените натпревари.
Натпреварите на завршните турнири се играат по систем на елиминација (еднострук куп
систем), при нерешен резултат се пристапува кон изведување на 5(пет) пенали.
Финален турнир

Член 38
Бројот на учесници на Финалниот турнир по категорија изнесува 16 екипи.
Бројот на екипите кои се натпреварувале по региони влијае на бројот на екипи со кој
регионот е представен на Финалниот турнир.
Финалистите на завршните турнири по региони учествуваат на финалниот турнир на ФФМ
за секоја категорија поединечно, исклучок претставува Северниот регион кој на финалниот турнир
на ФФМ учествува со полуфиналистите во секоја категорија.
Останатите две слободни места во секоја категорија, врз основа на потребата за развој и
покажани резултати ги определува Комисијата за базичен фудбал.

Натпреварите на финалниот турнир се играат по систем на елиминација, при нерешен
резултат се пристапува кон изведување на 5(пет) пенали.
Паровите во финалните турнири се одредуваат по пат на ждрепка.
Победникот на финалниот турнир на ФФМ е освојувач на пехарот во определената
категорија.
За освоено прво ,второ и трето место екипите добиваат пехар и медали.
За освоено четврто место екипата добива пехар и дипломи.
Член 39
Комисијата за базичен фудбал изготвува табела на натпреварувањето согласно начинот за
одредување пласман на табелата во натпреварувачката категорија од 12 години и истата
соодветно содржи:
број на екипи
број на одиграни натпревари
број на победени натпревари
број на нерешени натпревари
број на изгубени натпревари
број на дадени голови
број на примени голови
број на освоени бодови.
По одигрувањето на финалниот турнир Комисијата утврдува прваци во сите категории и ги
објавува во службеното гласило на Фудбалската федерација на Македонија “Макфудбал”.
Член 40
Комисијата за базичен фудбал:
раководи со натпреварувањето во согласност со овие пропозиции како и други акти
на ФФМ.
го утврдува календарот за натпреварување ;
го утврдува распоредот на натпреварите;
предлага Пропозиции;
ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните
натпревари;
води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери /каде што е применливо;
одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на
натпревар;
по исклучок може да изрече суспензија на терен;
ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ;
извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ.
Одлуките на Комисијата за базичен фудбал во врска со натпреварувањето се конечни.
Доколку натпреварите кои Комисијата ги одложила од оправдани причини не се одиграат до
последното коло на тековната полусезона ќе се сметаат за неодиграни.
Член 41
Натпреварот на кој ќе настапи:
фудбалер без или со истечен лекарски преглед;
фудбалер од повозрасна за помлада категорија , односно ќе настапи фудбалер кој немал
право на настап на тој натпревар за таа екипа ќе се регистрира со службен резултат 3:0
во корист на противничката екипа доколку на натпреварот не е постигнат подобар
резултат.
Тренерот на екипата која го направила прекршокот од став 1 се казнува со забрана на
вршење функција во траење од 3(три) до 6(шест) месеци.
Член 42
Клубот одговара за однесувањето на своите фудбалери, службените лица на клубот како и за
своите навивачи/гледачи.
При неспортско однесување на публиката, непристојното навивање и скандирање, судијата
на натпреварот го прекинува натпреварот со цел да му овозможи на домаќинот да ги одстрани

поединците или ја испразни трибината за да може натпреварот да се одигра во спортска атмосфера
прикладна за активности во кои учествуваат деца.
Доколку не постојат услови за продолжување на натпреварот поради околности од став 2 ,
главниот судија го прекинува натпреварот.
Прекинатиот натпревар од претходниот став се регистрира со службен резултат 3:0 во корист
на противничката екипа доколку на натпреварот не е постигнат подобар резултат.
При повторени или посериозни инциденти, Комисијата за базичен фудбал може да изрече
мерка – одигрување на натпревар без присуство на публика во траење од 2-6 натпревари.
Доколку за прекинот се одговорни фудбалерите или службени лица на клубот, екипата се
дисквалификува од понатамошното натпреварување.
Член 43
Екипа која неоправдано нема да одигра најмалку три натпревари во соодветната категорија
ќе биде дисквалификувана со одлука на Комисијата за базичен фудбал.
За неоправдано неодиграни натпревари се сметаат сите натпревари кои клубот не ги одиграл
а при тоа:
- не побарал и/или не добил писмено одложување;
- не го оправдал ненастапувањето.
Член 44
При дисквалификација или напуштање на натпреварувањето соодветно се применуваат( за
категорија на учесници од 12 години) одредбите од член 103-105 на Правилникот за натпревари на
ФФМ.
Екипа од било која категорија која го напуштила натпреварувањето или е дисквалификувана
го губи правото на пријавување на екипа во соодветната категорија на натпреварување во следната
сезона 2020/2021.
Член 45
Учество/организација на меѓународни и други турнири е дозволено само со согласност на
Комисијата за меѓународни работи/Комисијата за базичен фудбал во зависност дали се работи за
меѓународен настан.
Клубот чија екипа земала учество како во став 1 (еден) од овој член ќе се изземе од
програмата за доделување на спортска опрема/рекизити од страна на ФФМ.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46
За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат соодветно одредбите од
Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи
прописи на ФФМ.
Член 47
Овие пропозиции стапуваат на сила со денот на усвојување.
Пропозициите се објавуваат во службениот лист на ФФМ „Макфудбал“.
Член 48
Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на
Македонија.

