ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ПРОПОЗИЦИИ
за КУП натпреварување во женски фудбал за натпреварувачката
2021/22 година

Скопје, јули 2021 година

Врз основа на член 110 став 3 / 109 од Статутот на ФФМ а во врска со
член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Одборот за итност - Управниот
одбор на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на
23.07.2021 година, донесе:
ПРОПОЗИЦИИ
ЗА КУП НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА ЗА
НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2021/22 ГОДИНА
Член 1
Фудбалскиот куп во женски фудбал е редовно натпреварување на ФФМ.
Во фудбалскиот куп задолжително учествуваат сите сениорски екипи вклучени во
системот за натпреварување во Првата и Втората женска фудбалска лига на Фудбалската
Федерација на Македонија.
Под фудбалер во рамките на овие Пропозиции се подразбира играч од женски род
кој учествува во куп натпреварувањето во женски фудбал.
Организација на натпревар и службени лица
Член 2
За организација на натпревар во куп натпреварувањето одговорен е клубот
домаќин.
Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на
натпревар согласно Правилникот за натпревари на ФФМ, Пропозициите за
натпреварување во Прва женска фудбалска лига и Протоколот за спроведување на
мерки за заштита од “Covid-19” или друг предизвикувач доколку таков Протокол е
пропишан од надлежен државен орган, во понатамошниот текст само Протокол.
Клубовите учесници во куп натпреварувањето имаат обврска да се грижат за
редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на
натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.
За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на
Правилникот за натпревари , Дисциплинскиот правилник на ФФМ и Пропозициите за
натпреварување во Прва женска фудбалска лига.
Член 3
Комисијата за женски фудбал на ФФМ согласно овластувањата од Управниот
Одбор на ФФМ го определува бројот на екипите и го раководи куп натпреварувањето на
територијата на Република Македонија.
Член 4
Службените лица на куп натпреварувањето ги определуваат Комисијата за женски
фудбал и Судискиот одбор на ФФМ.
Службените лица на финалниот куп натпревар ги определуваат Комисијата за
женски фудбал , Судискиот одбор на ФФМ и Управниот одбор на ФФМ.

Правата и обврските на службените лица на натпреварите се утврдени во
Правилникот за натпревари на ФФМ и Пропозициите за натпреварување во Прва женска
фудбалска лига.
Член 5
Клубот за предметниот натпревар одредува службени лица на клубот
(претставник, шеф на стручен штаб, тренер, пом.тренер,лекар, физиотерапевт).
Постапувањето и обврските на службените лица на клубот е регулирано во
Правилникот за натпревари на ФФМ и Пропозициите за натпреварување во Прва женска
фудбалска лига.
Право на настап

Член 6
На куп натпреварите од женски фудбал , фудбалерите го стекнуваат правото на
настап согласно Правилникот за регистрација,статус и трансфер на фубалери на ФФМ во
согласност со Пропозициите за натпреварување во Прва женска фудбалска лига.
Член 7
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
бојата на дресови да ја промени.
Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку
гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите на одговараат
за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на
располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува
домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)
Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската
екипа е должна да ги врати во онолкав број во кој што ги добила од домашната екипа.
Член 8
Секој клуб има право на замена на 3 (три) фудбалери.
За времетраењето на пандемијата со Ковид, одредбите од став 1 на овој член нема
да се применува а екипите имаат право на замена на по пет фудбалери.
Замените на фудбалерите предвидени во став 2 може да се вршат во најмногу три
наврати за секоја екипа, замената направена на полувреме не влегува во споменатите
три наврати.
За времетраењето на пандемијата со Ковид, независно дали се искористени сите
замени или не се, клубовите имаат право на уште една дополнителна замена кога е
предвидено да се играат продолжетоци од 2х15минути.
Дополнителната замена може да се изврши во еден наврат, пред почеток на
продолжувањето или во паузата на продолжувањето.
Прекршоци, дисциплински мерки и право на жалба
Член 9
За пропусти, прекршоци и непочитување на обврските поврзани со организација и
тек на натпревар за кои е предвидена автоматска казна соодветно се применуваат

одредбите на Правилникот за натпревари и Пропозициите за натпреварување во Прва
женска фудбалска лига.
За дисциплинските прекршоци предвидени во Дисциплинскиот правилник како и
непочитување на обврските кои произлегуваат од овие и другите поврзани пропозиции
соодветно се применуваат одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ.
Член 10
Во врска со постапката, роковите и правото на жалба се применуваат одредбите
од Пропозициите за натпреварување во Прва женска фудбалска лига.
Член 11
Добиените жолти картони во текот на куп натпреварувањето се издржуваат само
во куп натпреварувањето.
После секоја трета јавна опомена, фудбалерот и/или службеното лице на клубот
последователно на наредниот куп натпревар издржува автоматска казна забрана на
играње на еден натпревар.
За секоја јавна опомена се плаќа автоматска парична казна.
Член 12
Aвтоматските парични казни се изрекуваат согласно одредбите на Пропозициите
за натпреварување во Првата женска лига.
Фудбалерите и/или службените лица на клубот кои учествуваат во финалниот куп
натпревар имаат право на настап на финалниот куп натпревар независно од бројот на
претходно добиените жолти картони.
Добиениот црвен картон важи во првенствените натпревари и во куп
натпреварувањето.
КУП Натпреварување - сезона 2021/22
Член 13
Натпреварувачките парови за куп натпреварите во женскиот фудбал се
извлекуваат по пат на ждреб, при што извлекувањето на броевите на екипите е по
азбучен ред на истите.
Домаќин е клубот со помалиот натпреварувачки број.
Екипата која била домаќин во претходно одиграниот круг, станува гостин во
наредниот круг на натпревари, независно од позицијата при влечење на натпреварувачкиот
пар.
Доколку и двете екипи во натпреварувачкиот пар во претходниот круг биле
домаќини или и двете биле гости, екипата извлечена со ждребот како домаќин останува
домаќин.
Член 14
Куп натпреварите се играат 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.
Натпреварите се играат по еднострук КУП систем односно еден натпревар до
финале.
Во случај на идентичен резултат (нерешен) заради добивање на победник на сите
натпревари се до финалниот натпревар по завршување на второто полувреме се
преминува на изведување пенали според упатството на меѓународниот борд за добивање
на победник.

Член 15
Куп натпреварувањето во сезона 2021/22 се организира во два дела:
- квалификации за осмина финале;
- натпревари од осмина финале до/и финалниот натпревар.
Во квалификациите за осмина финале учествуваат:
- 5 последно рангирани екипи на табелата согласно член 31а од Пропозициите за
натпреварување на Прва ЖФЛ во сезона 2020/21 (кои активно се натпреваруваат со
сениорски екипи во 2021/22).
- 9 новопријавени екипи за натпреварување во Втора ЖФЛ сезона 2021/22.
Член 16
Екипите рангирани од 1- 9 место на табелата согласно член 31а од Пропозициите
за натпреварување во 2020/21 година во Прва ЖФЛ директно учествуваат во 1/8
финалето.
Победниците од квалификациите (7) заедно со екипите рангирани од 1-9 место на
табелата согласно член 31а од Пропозициите за натпреварување во 2020/21 година
учествуваат во 1/8 финале на купот.
Победниците во осминафиналните натпревари се пласираат во четврт финале.

ждреб.

Член 17
Победниците во ¼ финалните натпревари се пласираат во полу финале.
Натпреварувачките парови за полуфиналните натпревари се извлекуваат по пат на

Во полуфиналето се игра по еднострук КУП систем односно по еден натпревар.
Победниците од двата полуфинални натпревари учествуваат во финалниот
натпревар.
Член 18
Финалниот натпревар е во организација на ФФМ.
Заради утврдување на позиција домаќин – гостин по пат на жреб се извлекува
натпреварувачкиот пар, извлекувањето нa броевите е по азбучен ред на екипите
учесници во финалето.
Домаќин е екипата која ќе го извлече натпреварувачкиот број 1.
Член 19
Местото и датумот на одигрување на финалниот натпревар го одредува ФФМ.
Во случај на нерешен резултат се игра продолжение од 2 x 15 минути. Ако и по
продолжението, натпреварот заврши нерешено се поминува кон изведување на пенали
според упатството на меѓунаредниот борд за добивање победник.
Член 20
Победникот во финалето на купот во женски фудбал го освојува пехарот.
Фудбалерите на двете екипи, стручните штабови, претставниците, судиите и
делегатот на финалниот натпревар добиваат соодветни медали од ФФМ.

Член 21
За се што не е предвидено со овие Пропозиции ке се применуваат одредбите на
Правилникот за натпревари на ФФМ и останатите правилници и прописи на ФФМ.
Толкување на овие Пропозиции дава УО на ФФМ.

Скопје, 23.07.2021 година

