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Информација за втор преоден рок сезона 2022/23 

Согласно член 22 oд Регистрацискиот Правилник на КФСМ, Ве известуваме за терминот на 
Вториот преоден рок за кошаркари-ки во Сениорските и Младинските лиги од 
натпреварувачката сезона 2022/23, и тоа: 
 
 Термини за преоден рок во СЕНИОРСКИ ЛИГИ: 
 

- Прва лига мажи, регистрација на играчи се врши најдоцна најдоцна до 01.03.2023; 
- Прва лига жени, регистрација на играчи се врши најдоцна најдоцна до 01.02.2023; 
- Втора лига мажи, регистрација на играчи се врши најдоцна најдоцна до 27.01.2023; 
- Трета лига мажи, регистрација на играчи се врши најдоцна најдоцна до 03.02.2023; 

 
Доколку настане промена во календарот на натпреварите за почеток на вториот дел на 
првенството во соодветната лига, ќе бидете навремено информирани за крајниот рок за 
регистрација на играчи. 
 
 

Преоден рок во сите МЛАДИНСКИ ЛИГИ од 23 до 27 Јануари 2023 година 
  

- Клубовите од Младинските лиги можат да направат конечни измени во листите на 
одобрени играчи за сезона 2022/23; 

- Кошаркарите-ките имаат право да преминат од еден во друг клуб согласно член 22, 23 
и 24 од Регистрацискиот правилник на КФСМ; 

 
 
Дополнителни информации: 

 
1. Кошаркарите/ките родени 2004 и постари, потпишуваат прв сениорски Договор; 
2. Кошаркарите/ките родени од 2005 до  2008 потпишуваат Договор за спортско 

усовршување; 
3. Кошаркарите/ките родени 2009 и помлади, потпишуваат Договор за тренинг и настап; 
4. Кошаркарите/ките родени 2002  и помлади можат да добијат двојна лиценца, 

согласно член 35 од Регистрацискиот правилник на КФСМ. Еден клуб може да има во 
листа најмногу 4 играчи на двојна лиценца; 

5. Барањата за раскин на договор се поднесуваат најдоцна 24 часа пред почеток на 
преодниот рок за соодветната лига; 

6. Барање/согласност за настап со Двојна лиценца може да се поднесе 24 часа пред 
почеток на вториот дел на првенството од Втора и Трета лига мажи;  

 
 


