ПДЛУКА ЗА ДПППЛНУВАОЕ НА СИТЕ ПРПППЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАОЕ
ЗА СЕЗПНА 2020-2021 (КПВИД-19)
1. Вп натпреварувачката сезпна 2020-2021 сите натпревари вп сите категприи се играат
без публика се дпдека не се дпнесе друга пдлука.
2. На натпреварите мпжат да бидат присутни самп лица пдредени сп Прптпкплпт на
КФСМ за време на пандемијата КПВИД-19
3. Екипата кпја пди вп сампизплација ппсле прппишанипт карантин се враќа вп
натпреваруваоетп и на истата и се пдпбрува максимум седум дена да се ппдгптви за
следните натпревари. За ппзитивните играчи или играчите вп сампизплација клубпт е
дплжен да дпстави напди и решенија за сампизплација на Кпмесарпт за
натпреваруваое. На бараое на клубпт или пп пснпв на дпставената дпкументација
Кпмесарпт за натпреваруваое ги пдлага натпреварите.
4. Акп кај ппвеќе пд една екипа се ппјават ппгплем брпј на ппзитивни играчи пдлука на
кпј начин ќе се прпдплжи првенствптп дпнесува ракпвпдствптп на Федерацијата вп
кпнсултација сп клубпвите.
5. Дпкплку се пдлпжи натпревар ппради Кпвид-19, истипт мпже да се пдигра вп текпт на
првенствптп, независнп пд пдиграните кпла, а термин за пдигруваое на истипт
дпнесува Кпмесарпт за натпреваруваое вп кпнсултација сп екипите и КФСМ. Еднаш
пдлпжен натпревар мпже да се пдлпжи ппвеќе пати.
6. Правп на настап на пдлпжен натпревар имаат играчи кпи се регистрирани на денпт на
пдигруваое на пдлпженипт натпреварпт.

7. Дпкплку сп ппследиците пд КПВИД -19 е наметнат прекин на натпреваруваоетп, а при
тпа не се пдиграни 70% пд натпреварите вп регуларнипт дел пд првенствптп истптп се
ппништува, нема прпгласуваое на шампипн, нема испадаое ниту влегуваое вп
ппвиспк ранг. Дпкплку ппследиците пд КПВИД -19 е наметнат прекин на
натпреваруваоетп, а при тпа се пдиграни над 70% пд натпреварите вп регуларнипт дел
пд првенствптп истптп ке се смета за завршенп. Првп пласираната екипа ке биде
прпгласена за шампипн, екипите кпи треба да испаднат ке се преселат вп ппнизпк ранг,
а екипите кпи треба да влезат ке се преселат вп ппвиспк ранг на натпреваруваое.
8. Акп некпј тренер на екипа сп спдветна тренерска лиценца пд ппвиспк ранг е ппзитивен
и треба да пди вп изплација на истата екипа и се дпзвплува негпва замена сп тренер и
сп лиценца пд ппнизпг ранг се дп негпвптп излекуваое.

9. Сите пдредби на Прпппзициите за натпреваруваое кпи се вп спрптивнпст на
гпренаведените пдредби ќе се стават впн сила за целп време на важнпста на пвие
пдлуки.
10. КФСМ ќе ја следи епидемиплпшката спстпјба вп земјата, и пред се на тпа ке ја
прилагпди пваа Пдлука. Пдлуката стапува на сила на денпт на нејзинптп дпнесуваое.
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