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Пропозиции 

За лигашките натпреварувања во надлежност на П инг-

понгарската Федерација на С.Македонија  

 

Член 1. 

Овиепропозиции важат за лигашките натпреварувања во надлежност на ППФСМ и тоа: 

 Супер лига за Сениори на С.Македонија 

 Прва лига за Сениори на С.Македонија 

 Втора лига за Сениори на С.Македонија – регионални лиги според бројот на 

пријавени екипи во тековната сезона 

 Прва лига за Сениорки на С.Македонија 

Член 2. 

Седиште за сите лиги во системот на натпреварувања на ППФСМ е во просториите на 

Пинг-понгарската Федерација на С.Македонија, сала Работнички, Градски Парк, Скопје. 

Организацијата на натпреварувањата во лигите наведени во Член 1. од овие Пропозиции, 

се доверува на Натпреварувачката Комисија на ППФСМ. Основна задача на 

Натпреварувачката комисија е следење на работата и регуларноста на натпреварувањата 

и одлучување по приговорите и жалбите во втор степен како и техничкиот дел за водење 

на натпреварувањата во сите лиги наведени во Член 1. од овие Пропозиции. 

Останатите прашања ќе бидат регулирани со посебни анекси за секоја лига. 

Член 3. 

Натпреварувањата се играат по правилата на Меѓународната Пинг-понгарска Федерација 

(ITTF) и врз основа на Правилникот за организација на натпреварувања на ППФСМ. 

Екипата ја сочинуваат најмалку 5, а најмногу 10 натпреварувачи (натпреварувачки), кои 

мора да се наоѓаат на списокот на пријавени натпреварувачи (натпреварувачки), кои 

Натпреварувачката Комисија ќе ги лиценцира за настап во тековната сезона. Списокот на 

пријавени натпреварувачи (натпреварувачки) мора да се достави до Натпреварувачката 

Комисија пред почетокот на натпреварувањата, а списоците се објавуваат во првиот 

билтен на лигашките натпреварувања во тековната сезона. Пријавени списоци не може да 

се менуваат во текот на натпреварувачката сезона, ниту да бидат дополнувани со 
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натпреварувачи (натпреварувачки) кои се веќе регистрирани за некој клуб во текот на 

сезоната. 

Член 4. 

Под терминот “натпревар”, во понатамошниот текст се подразбира дуел помеѓу две 

екипи. 

Под терминот “меч (партија)”, во понатамошниот текст се подразбира дуел помеѓу двајца 

натпреварувачи (натпреварувачки) во дуелот помеѓу две екипи. 

Сите натпревари од лигите во пинг понгарското првенство ќе се одиграат во формат и 

начин кој ќе се определи пред почетокот на тековната сезона. 

Натпреварите во сите лиги на С.Македонија се играат по систем до 4 победи од 7 можни 

мечеви. Од нив 6 (шест) меча се поединечни и 1 (еден) меч се игра во парови. 

Мечевите се играат на 3 (три) добиени сета. 

Домашната, односно првоименуваната екипа има постава наречена “A”. Мечевите се 

играат по следниот распоред: 

1. A-Y 

2. B-X 

3. C-Z 

4. A-X 

5. C-Y 

6. B-Z 

7. PAR-PAR 

За секој натпревар може да бидат пријавени најмалку 3, а најмногу 6 играчи кои при 

пријавата мора да бидат  во салата каде се одржува натпреварот, а при поздравувањето 

да бидат во натпреварувачкиот ринг. 

На почетокот на натпреварот, раководителот на секоја од екипите поставува играчи за 

првите три поединечни мечеви и пријавува резервни играчи. После завршен трет одигран  

меч, секоја екипа може да изврши замена на 1 (еден) играч и наместо него, на било кое 

место во распоредот (зависно од тоа кој играч ќе биде заменет), го стави пријавениот 

резервен играч. 

Во мечот на двојки може да настапуваат било кои 2 (два) натпреварувачи 

(натпреварувачки) од пријавените играчи (вклучувајќи го и веќе заменетиот играч). 
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Член 5. 

Термините за одигрување на натпреварите од сите лиги наведени во Член 1. од овој 

Правилник се дефинирани со Анексот на овие Пропозиции. 

Доколку натпреварот не може да се одигра во закажаното време, или истиот е прекинат 

поради тежок дефект на некој од уредите (струја или греење), кој може да се отстрани во 

рок од 2 часа, се постапува на следниот начин: 

a) Доколку натпреварот може да се продолжи истиот ден, а не подоцна од 18 часот, 

одлука за сатницата донесува главниот судија со претставниците од клубовите. 

b) Доколку настане дефект којшто не може да се отстрани истиот ден, натпреварот 

нема да се одигра а одлука за новиот термин ќе донесе Натпреварувачката 

Комисија.  

Член 6. 

Натпреварите непосредно ги раководи Комесарот на лигите и Натпреварувачката 

Комисија на ППФСМкои ги имаат следниве права и обврски: 

 Донесуваат одлука за регистрација на одиграните натпревари 

 Констатираат и евидентираат прекршоци на играчи и службени лица од 

Записникот и во зависност од бројот и тежината на прекршоците ги предаваат на 

дисциплинска постапка 

 Вршат регистрација на пријавени спортски сали пред почетокот на лигите и на ист 

начин постапуваат при измена на салите во текот на натпреварите – во зависност 

од форматот на натпреварување 

 Издаваат билтен после секои 2 (две) одиграни кола од Супер Лига и Прва Лига за 

Сениори на С.Македонија и после секое коло од Втора Лига – двата региона  

 Комуницираат со средствата за јавно информирање (e-mail, web-страна) 

 Доследно ги спроведуваат Пропозициите и други акти на ППФСМ поврзани со 

лигашките натпреварувања 

 Координираат работа на релација Клуб – КомисиинаППФСМ (техничко-

натпреварувачки, судиски, тренерски, дисциплински итн.) 

 За својата работа одговараат на Управниот Одбор на  

 Соработуваат со Судиската Комисија на ППФСМ во врска со делегирањето на 

судии за лигашките натпревари 

Член 7. 

Клубовите не можат, еднострано или споразумно, да ги менуваат термините за 

одигрување на натпреварите. 
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Натпреварот не може да биде одложен поради учество на клубот, играчот или тренерот 

на друго пинг-понгарско натпреварување. Во случај да играч или тренер настапуваат за 

репрезентацијата на Македонија, натпреварот може да се одигр само пред редовниот 

термин, и тоа со писмено барање на клубот најмалку 5 (пет) дена пред предложениот нов 

термин за натпреварот. 

Натпреварите не може да бидат одложени поради повреда или болест на играчи од 

клубот. 

Ако во Републиката или градот кадешто се одржуваат натпреварите или градот од 

кадешто доаѓаат екипите е прогласена епидемија, доколку во клубовите има најмалку 2 

(два/две) од 4те (четирите) прворангирани натпреварувачи (натпреварувачки)  коишто се 

болни, само со лекарски оправданија пратени најдоцна 24 (дваесет и четири) часа пред 

предвидениот термин на натпреварот, клубовите може да ги одложат натпреварите. 

Во случај на вонредни ситуации, одлука за одложување на натпреварите, или целото 

коло, донесува Натпреварувачката комисија. 

Одложените натпревари мора да се одиграат пред одигрување на наредното редовно 

коло, а не подолго од 15 (петнаесет) дена од денот на одложувањето. 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

Член 8. 

Натпреварите мора да се играат во спортски сали кои ги исполнуваат условите од 

Правилникот за организација на натпреварувања на ППФСМ. 

Член 9. 

Натпреварите од сите лиги на С.Македонија се играат на една маса, одобрена од страна 

на Меѓународната Пинг-понгарска Федерација (ITTF). 

После третиот поединечен меч, се одредува пауза од 10 минути, освен ако капитените на 

екипите се договорат пред почетокот на натпреварот дека пауза нема да има. 

Член 10. 

Сите лиги дефинирани со Член 1. од овој Правилник се играат со топчиња атестирани и 

одобрени од Меѓународната Пинг-понгарска Федерација (ITTF). 
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Член 11. 

Доколку во салата се наоѓаат разгласни уреди, лицето коешто раководи со нив се наоѓа во 

посебен дел од салата. Не е дозволено користење на микрофонот за подигање на 

атмосфера кај публиката, за поддржување на екипите, коментирање на судењето, 

навивање, навредување и сл. 

Организаторот е обврзан да обезбеди механички или електронски бројачи за покажување 

на резултатот во текот на сетот, мечот или натпреварот (т.н. семафори), како и 

официјални Записници. Доколку сето тоа не е обезбедено, мечот ќе се одигра, а главниот 

судија е должен да внесе во Записник се што недостасува. Доколку Записник не е 

приложен, главниот судија е должен на лист да запише се што недостасува. 

Член 12. 

На клупата за натпреварувачи (натпреварувачки) може да се наоѓаат: натпреварувачите 

(натпреварувачките) и тренерот коишто се пријавени кај главниот судија за тековниот 

натпревар. 

Член 13. 

Натпреварувачите (натпреварувачките) од еден клуб се должни да бидат облечени во 

спортска опрема во еднообразнидресови, со тоа што во случај на исти дресови на еден 

натпревар, главниот судија врши ждреб. 

Натпреварувачите (натпреварувачките) на натпревар од лигите на С.Македонија како и на 

било кој натпревар од индивидуален карактер којшто не се смета за натпревар за 

Репрезентација, не смеат да носат Репрезентативен дрес на државата. 

Член 14. 

ЕКИПИ, ТРЕНЕРИ И СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 
 

На натпреварите може да учествуваат натпреварувачи (натпреварувачки) кои се 

регистрирани и лиценцирани врз основа на одредбите од Правилникот за регистрација 

на ППФСМи поседуваат уредна натпреварувачка легитимација. 

Под уредна регистрација се подразбира да има: 

 Заверен запис во Регистарот на ППФСМ за тековната натпреварувачка сезона 

 Фотографија 

 Лични податоци 
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 Деловоден број од електронскатакнига на регистрирани натпреварувачи 

(натпреварувачки) во надлежност на ППФСМ 

 Спортистите се обврзани да ја исполнат законската обврска која се однесува на 

периодични превентивни прегледи, кој се извршува на секои 6 месеци.Прегледот 

мора да биди извршен од специјализиран спортски лекар, од Спортска 

медицина.Воопштинитевокоинемаспецијалистпоспортскамедицина, 

здравственатаконтроланаспортиститеќејавршилекар - 

специјалистпоопштамедицинаилиспецијалистповнатрешниболести.  

Пред почеток на натпреварите, клубовите задолжително треба на судијата да му ја 

покажат натпреварувачката легитимација на увид, како и извештај од лекарскиот преглед 

со јасно видлив печат, датум и потпис од спортскиот лекар освен доколку веќе не е внесен 

во електронскиот регистар објавен на официјалниот сајт на федерацијата. 

Натпреварувачот (натпреварувачката) којшто/којашто нема натпреварувачка легитимација 

или нема заверен лекарски преглед, не може да настапи на тој натпревар освен доколку 

веќе не е внесен во електронскиот регистар објавен на официјалниот сајт на 

федерацијата. 

Екипата којашто пред почетокот на натпреварот, не ги предаде на увид кај судијата 

натпреварувачките легитимации и заверени лекарски прегледи, не може да го одигра 

натпреварот, а одлука за новиот термин донесува Натпреварувачката комисија, освен 

доколку веќе не е внесен во електронскиот регистар објавен на официјалниот сајт на 

федерацијата. 

Натпреварувачките легитимации се предаваат на судијата пред почетокот на натпреварот 

и истите се враќаат на екипата по завршеток на натпреварот (со потпишувањето на 

Записникот), освен доколку веќе не е внесен во електронскиот регистар објавен на 

официјалниот сајт на федерацијата. 

Екипата којашто е причинител за неодржување на натпреварот, ќе ги сноси трошоците за 

организирање на новиот натпревар (сала, судија, доколку клубот има ангажирани играчи 

од странство и нивните патни трошоци со редовен превоз во согласност со одредбите на 

Анексот Пропозиции).Применливоста на ова одредба зависи од форматот на 

натпреварување кој се определува пред почетокот на натпреварувачката сезона. 

Доколку една екипа по вторпат направи прекршок од ставот 5 (пет) од овој член, според 

обврските од став 7 (седум) од овој член ќе биде казнета со одземање на 1 (еден) бод. 
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Член 15. 

Капитенот на екипата или овластениот претставник на клубот, пријавени во Записникот 

пред почетокот на натпреварот, може пред, во тек на и по завршување на натпреварот да 

стави евентуални забелешки на организацијата, поставата на екипите, судењето или 

слично. Главниот судија е должен овие забелешки да ги запише во Записникот. 

СУДИИ 

 

Член 16. 

Судиската Комисија делегира лиценцирани судии од листата на лиценцирани судии на 

ППФСМ. 

Судијата е должен да дојде на натпреварот најмалку 30 минути пред неговиот почеток. 

Доколку не се појави делегиран судија, натпреварот ќе се одигра доколку на лице место 

се обезбеди друг лиценциран судија. 

Доколку на лице место нема други лиценцирани судии, натпреварот нема да се игра и 

Натпреварувачката комисија донесува одлука за новиот термин на одигрување на 

натпреварот, а трошоците за одигрување на натпреварот во новиот термин ги сноси 

утврдениот виновник за недоаѓање на судијата. 

Член 17. 

Судијата е исклучиво одговорен за ред во натпреварувачкиот ринг. 

Судијата одлучува за прекин на натпреварот, доколку гледачи, без разлика чии навивачи 

се, влезат во натпреварувачкиот ринг и предизвикаат неред или повреда на некој од 

натпреварувачите (натпреварувачките).Генерално, сите прекини се одлучуваат согласно 

важечките правила на ИТТФ. 

Член 18. 

Дисциплинските прекршоци на судиите ги решава Судиската комисија на ППФСМ врз 

основа на писмен извештај на Натпреварувачката комисија. Судиите кои не ги почитуваат 

одредбите од овие Пропозции, останатите Правилници на ППФСМ, не ги почитуваат 

правилата на пинг-понгарските лиги, не може да судат натпревари и ќе сносат 

одговорност според одредбите од Дисциплинскиот правилник на ППФСМ. 
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ДОЛЖНОСТИ НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА НАТПРЕВАРИТЕ 
 

Член 19. 

Организаторот е должен да помогне при резервација на акомодација на екипите кои 

доаѓаат од друг граддоколку тие тоа го побараат по писмен пат 7 (седум) дена пред 

закажаниот термин за одигрување на натпреварот во зависност од форматот на 

натпреаврувањето. 

Должност на организаторот е да ги превземе сите мерки за нормален тек на 

натпреваритевклучително и почитување на сите протоколи во услови на Пандемии 

наведени од соодветните здравстебни власти. 

Организаторот сноси полна одговорност за прекршоците и инцидентите кои се случуваат 

на самите натпревари или непосредно во врска со нив, пред или после завршување на 

истите. 

Организаторот е должен да ги исфрли од сала, лицата кои предизвикуваат повреда на 

моралното достоинство на членовите на било која екипа. 

Организаторот не смее да дозволи посетителите на било кој начин да ги повредат 

просторот за игра, клупата со натпреварувачи (натпреварувачки), судиската и делегатската 

маса итн. 

Организаторот е одговорен за обезбедување на ред во гледалиштето. 

Во случај на нереди во натпреварувачките рингови или во салата, организаторот мора да 

ги превземе сите мерки за потполна заштита на екипите судиите и делегатите. 

Сите евентуални пропусти на организаторот, Главниот судија е должен да ги запише во 

Записникот. 

Клубот домаќин или делегатот (во зависност од форматот на натпреварување) е должен 

веднаш да го извести Комесарот на лигите или Натпреварувачката комисија за 

резултатот од одиграниот натпревар/и. 

Клубот домаќин или делегат е должен записникот од натпреварот да го прати по 

електронска пошта на Комесарот на лигите или Натпреварувачката комисија на денот 

на одигрување на натпреварот, а оригинал записникот го предава на организаторот. 

ТЕК НА НАТПРЕВАРОТ 
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Член 20. 

Триесет минути пред почетокот на натпреварот, Главниот судија или делегатот прегледува 

дали организаторот ги задоволил прописите од овие Пропозиции и Анексот на овие 

Пропозиции и дали сите услови за игра според Прописите се исполнети. 

Доколку главниот судија утврди некои неправилности за условите на игра, остава на 

организаторот 30 минути истите да ги доведе во ред. Доколку во тоа време истите не се 

доведат во ред, натпреварите ќе се одиграат врз основа на проценка на главниот судија 

на турнирот со минимум регуларности. Подолго одложување на натпреварите не е 

дозволено и ако недостатоците не се одстранат, а организаторот не обезбеди друга сала, 

натпреварите нема да се одржат и истите ќе бидат одложени за одигрување во термин за 

којшто одлучува Натпреварувачката Комисија на ППФСМ. 

Главниот судија има право да забрани почеток на натпреварите доколку констатира дека 

не се обезбедени услови за нормален тек на натпреварите. 

Член 21. 

Натпреварите почнуваат во закажаното време. Двете екипи се должни да се јават на 

главниот судија најмалку 15 минути порано. Толерантно време на чекање е еден час од 

времето одредено за почеток. До рингот кадешто ќе се одржува натпреварот во присуство 

на главниот судија и претставниците на клубовите, се впишува распоредот на 

поединечните мечеви во Записникот. Доколку некоја од екипите не се појави во 

закажаното време, односно во рокот од еден час по закажаното време, а не го оправдала 

своето отсуство претходно (потврда од железница или автобуски превоз со доцнење, 

записник од полиција за сообраќајна несреќа и слично), натпреварот нема да се одигра, а 

Натпреварувачката комисија донесува одлука за регистрирање на натпреварот со службен 

резултат. 

Екипата мора да настапи и да го започне натпреварот со најмалку 3 (три) натпреварувачи 

(натпреварувачки). Во спротивно го губи натпреварот со службен резултат. 

Во одредено време, судијата ги доведува екипите во рингот, се поздравуваат 

меѓусебно.Овие одредби се во зависност од важечките здравствени протоколи. 

Од моментот кога е повикан/а натпреварувач (натпреварувачка), истиот/истата мора да 

настапи во рок од 5 (пет) минути, во спротивно го губи мечот со службен резултат. 

Совети на натпреварувачите (натпреварувачките) може да им даде само лице кое 

претставува тренер на екипата и е пријавено во Записникот пред почеток на натпреварот 

во согласност со прописите на ITTF. 
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Член 22. 

Главниот судија е овластен да донесе одлука за отстранување на гледачите доколку овие 

со своето однесување пречат редовен тек на натпреварите. 

Член 23. 

Жалба на натпреварот најавува овластен претставник на клубот со впишување на истата 

во Записникот веднаш по завршувањето на натпреварот. Жалителот истовремено во 

Записникот ги запишува и причините за жалба.Жалбата се смета за валидно поднесена со 

навремено плаќање на соодветните такси одредени од федерацијата како што е уредено 

во член 31. 

НАЧИН НА БОДУВАЊЕ И ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЛАСМАН 
 

Член 24. 

Екипата која ќе победи на натпреварот добива 2 (два) бода. Поразената екипа добива 1 

(еден) бод. Екипата којашто натпреварот го загубила со службен резултат губи 1 (еден) 

бод. 

Член 25. 

Пласманот се одредува врз основа на добиените бодови. Во случај на еднаков број 

бодови, пласманот се одредува на основа на количникот од добиените и изгубените 

натпревари, мечеви, сетови и поени само во меѓусебните средби на екипите со еднаков 

број бодови. 

Ако екипите под претходните услови се изедначени, пласманот се одредува врз основа на 

количникот од добиените и изгубените натпревари, мечеви, сетови и поени на сите 

натпревари одиграни во текот на лигите. 

Член 26. 

Екипата којашто се наоѓа под суспензија не може да настапи и го губи мечот со службен 

резултат. Доколку на натпреварувач (натпреварувачка) од една екипа, му/и се изрекне 

казна со забрана за играње (суспензија), а натпреварувачот (натпреварувачката) настапи, 

екипата го губи натпреварот со службен резултат. 

Член 27. 

Екипата којашто од неоправдани причини нема да настапи на натпреварот, го губи истиот 

со службен резултат. На ист начин ќе биде казнета и екипата којашто настапува со 

неправилно регистрирани натпреварувачи (натпреварувачки), односно со натпреварувачи 

(натпреварувачки) кои се под суспензија. 
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Член 28. 

Ако екипата своеволно го напушти или прекине натпреварот, го губи истиот со службен 

резултат. 

Доколку екипата во текот на натпреварувањата неоправдано не настапи на 2 (два) 

натпревари, се брише од понатамошното натпреварување и во наредната 

натпреварувачка сезона може да настапи само во најнискиот ранг на натпреварувања. 

На екипата којашто е исклучена или го напуштила натпреварувањето, без оглед на бројот 

на одиграни натпревари, и се бришат сите постигнати резултати и во наредната 

натпреварувачка сезона може да настапи само во најнискиот ранг на натпреварувања. 

Член 29. 

Натпреварот којшто главниот судија ќе го прекине поради инцидент во рингот 

предизвикан од страна на лица кои се официјално пријавени во Записникот пред 

почетокот на натпреварот, ќе биде регистрирана со службен резултат. Одлуката за 

регистрирање на натпреварот со службен резултат ја носи Натпреварувачката комисија 

врз основа на Записникот и писмениот извештај од главниот судија кој се доставува и до 

Дисциплинска комисија. 

За лицата кои се инволвирани во ставот еден од овој член решава Дисциплинската 

комисија, во рок од 3 дена од денот на завршување на натпреварот т.е доставувањето на 

записникот. На одлуката на Дисциплинската комисија клубот има право да вложи жалба 

до Управен одбор во рок од 2 дена од донесување на одлуката на дисциплинска 

комисија. Управниот одбор носи конечна одлука по приемот на жалбата. 

Член 30. 

Натпреварите на кои не е најавена жалба, Натпреварувачката комисија ги регистрира во 

најкраток можен рок а најдоцна 3 (три) дена од одигрувањето. 

ЖАЛБИ 
 

Член 31. 

За најавената жалба во Записникот, жалителот во писмена форма со детално објаснување 

во 2 (два) примерока со доказ за извршена уплата на жалбена такса во рок од 48 часови 

од завршениот спорен натпревар, ги доставува по пошта, или скенирани по електронска 

пошта до Комесарот на натпреварувања на ППФСМ. 
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Жалбите кои не се поднесени на време или за кои не е уплатена жалбена такса нема да се 

разгледуваат. 

За утврдување на точниот датум дека жалбата е поднесена навреме, датумот на праќање 

на електронската пошта како и датумот на уплатинцата за платената такса. Овие 2 (два) 

датуми мора да бидат во предвидените 48 часови за поднесените жалби. Во спротивно, 

жалбата нема да се разгледува. 

Жалбите на регистрација на натпреварувачи (натпреварувачки) се поднесуваат во склад со 

Регистрациониот правилник. 

Доколку поднесената жалба се усвои, уплатената такса се враќа на жалителот. 

Член 32. 

Комесарот на лигите во прв степен донесува одлука за жалбата во рок од 3 дена од 

датумот на пристигнување. 

Во втор степен, на одлуката на Комесарот на лигите, клубот може да се жали на 

Натпреварувачката комисија на ППФСМ која треба да донесе одлука во рок од 3 дена од 

датум на пристигнување. Одлуката којашто ќе ја донесе овој орган е конечна. 

Член 33. 

Еднаш регистриран натпревар не може да биде поништен од истиот орган. 

Член 34. 

Доколку жалбата биде усвоена, а резултатот на натпреварот поништен, комплетните 

трошоци за организација на евентуален нов натпревар ги сноси виновникот. 

ДИСЦИПЛИНСКИ ОДРЕДБИ 
 

Член 35. 

Секоја екипа учесничка во лигите во тековната сезона е должна да уплати пријавнина-

котизација на име на учество во склад со Регистрациониот Правилник. 

Ако клубот за лиценцираната екипа, во предвидениот рок не ја уплати котизација, може 

да се даде уште еден рок за уплата, но ако и тогаш не уплати котизација за лиценцираната 

екипа, истата ќе биде суспендирана. Суспензијата трае до подмирување на долгот. Истото 

важи и за клубовите кои не ги подмируваат своите останати обврски (казни, трошоци за 

судии и делегати итн.) 
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Член 36. 

Трошоците за службените лица ги исплаќа организаторот. 

Трошоците опфаќаат: 

 Превоз со јавен сообраќаен превоз или трошоци за гориво (доколку судиите 

немаат јавен превоз, според закон, се наплаќа т.н. “газен километар” односно 

максимум до 30% од цена на гориво на километар l/km) 

 Судијска такса 

Член 37. 

Организаторот е обврзан трошоците за службените лица – судии (во склад со одредбите 

од Член 39. од овие Пропозции) веднаш да ги исплати после одиграниот натпревар, врз 

основа на исправен Судиски налог. 

Доколку организаторот не е во можност трошоците за службените лица да ги исплати 

веднаш по одиграниот натпревар, истиот е обврзан да ги исплати трошоците најдоцна до 

наредното редовно коло а не подолго од 15 дена од одигрување на натпреварот за 

којшто треба да се изврши исплата. 

Во случај на турнирско организирање на натпреварите надоместоците за судиите и 

делегатот вклучително поврзаните даноци ги подмирува ППФСМ во максимален рок од 

15 дена од денот на одигрување на турнирот. 

Член 38. 

Во случај организаторот да не ги изврши сите свои обврски предвидени со Член 39. и Член 

40. од овие Пропозици, автоматски се суспендира без право на организирање на 

натпреварувања, додека не го подмири долгот. 

Член 39. 

Составен дел на овие Пропозции се и Анексите во коишто се наброени учесниците во 

лигите, испаѓање и пополнување, пријавнини за натпреварување, судиски и делегатски 

такси и спецификации за казнени одредби. 

Случаевите кои не се предвидени со овие Пропозиции се решаваат врз основа на 

останатите веќе постоечки Правилници и прописи на ППФСМ. 

Задолжително толкување на овие Пропозиции во прв степен дава Комесарот на лигите, а 

во втор степен Натпреварувачката Комисија на ППФСМ. 
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