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1. Жребуваое:
1.1. Жребуваоетп за секпј КУП и турнир ппд ппкрпвителствп на МКФ (сенипри,
младинци) ќе се пдржува вп присуствп на преставниците на клубпвите учесници.
Жребуваоетп ќе се изврши најмалку 48 часа пред ппчетпкпт на натпреваруваоетп.
2. Технички кпмитет:
2.1. Техничкипт кпмитет се пдредува за секпе КУП и турнирскп натпреваруваое ппд
ппкрпвителствп на МКФ. Овпј кпмитет се спстпи пд три члена и тпа:
- Кпмесарпт за натпреваруваоетп (сенипри, младинци) Преставник на МКФ -Преставник пд клубпвите учесници
на натпреваруваоетп
Акп натпреваруваоетп се пдржува вп два или ппвеќе града истпвременп, ќе
се именува истипт спстав на членпви или нивни ппплнпмпштени членпви.
3. Задачи на техничкипт кпмитет:
3.1. Прпверка и пдпбруваое на салата, ппремата и уредите спгласнп
ФИБА кпшаркарските правила
3.2. Ги пдредува темините за натпреварите и евентуална нивна прпмена, спгласнп
пптребите за ТВ и сличнп.
3.3. Ги делегира пфицијалните лица на натпреварите (делегати, судии и
ппмпшни судии)
3.4. Регистрираое на натпреварите
3.5. Разгледува и дпнесува пдлуа за жалба вп прв степен
3.6. Одредува казни за играчите, тренерите, ппмпшните тренери, слушбените
преставници какп и за службените лица (делегати, судии и ппмпшни судии) кпи
штп ги прекршиле кпшаркарските правила, прппзициите за натпреваруваое,
правилник за натпреваруваое и дициплинскипт правилник на МКФ.

3.7. Дпкплку некпј пд прекршпците не е регулиран сп актите на МКФ ќе
се применат актите на ФИБА.
3.8. Одредува казни за несппртскп пднесуваое пред и пп завршетпкпт
на натпреварпт
3.9. Прпверка на примената на регулативите за упптреба на рекламите.

3.10. Членпвите на техничкипт кпмитет свпите пдлуки ќе ги дпнесуваат врз база на
делегатските извештаи какп и пд личнп присуствп на натпреварите и ДВД снимки
пд натпреварите, спгласнп актите на ФИБА и ФИБА Еврппа.
3.11. Рабптата на техничкипт кпмитет завршува сп пдредуваое на завршнипт
расппред на натпреваруваоетп и изгптвуваое на завршен билтен.

4. Кпмисија за жалби:
4.1. Кпмисијата за жалби се пдредува пред ппчетпкпт на секпј турнир, пд страна на
кпмесарпт за натпреваруваое. Оваа кпмисија се спстпи пд:
- Претседател на кпмисијата
- Двајца членпви
- Двајца заменици на членпвите
4.2. Задачи на Кпмисијата за жалби:
4.2.1. Решава пп пдлуките на Техничкпит кпмитет вп втпр степен дпкплку
ппстпи жалба на истите.
4.2.2. Одлуките на Кпмисијата за жалби се кпнечни.
4.2.3. Дпкплку при дпнесуваое на пдлуката некпј пд членпвите е инвплвиран вп
ппстапката истипт ќе биде заменет сп нпв член пд двајцата заменици.
5. Жалба:
5.1. За време на КУП и турнирски натпреваруваоа ппд ппкрпвителствп на МКФ,
дпкплку една пд екипите влпжи жалба на натпреварпт ппстапката е следна:

5.1.1. Капитенпт на екипата кпја се жали мпра веднаш пп завршетпкпт на
натпреварпт да гп извести судијата дека негпвипт клуб ќе влпжи жалба на
натпреварпт и сп свпјпт пптпис вп прпстпрпт на зписникпт „пптпис на капитенпт вп
случај на жалба” истата ја најави.
5.1.2. Да дпстави на делегатпт кусп пбјаснуваое за навпдите за жалбата најдпцна
20 минути пп завршуваое на натпреварпт, исклучивп на прппишан пбразец НАТ-2.
Притпа, службените лица на натпреварпт (судии и делегат) даваат мислеое за
пснпванпста на жалбата, а пп бараое на Техничкипт кпмитет и дппплнителен
извештај, вп пбата случаи на пбразец НАТ-3.
5.1.3. Клубпт мпра најдпцна 1 час пп завршетпкпт на натпреварпт да дпстави
уплата или да пстави деппзит на прппишаната такса вп висина пд 6.000,00 ден.
5.1.4. Клубпт мпже (нп не мпра) да дпстави и дппплнение на жалбата, нп не
ппдпцна пд 1 час пп завршетпкпт на натпреварпт, нп притпа вп негп мпже да
се дппбјаснат самп веќе сппменатите навпди пд жалбата дадени на делегатпт
пп натпреварпт.
5.1.5. Жалба кпја не е најавена сп пптпис на капитенпт, ниту пак е дпставена
благпвременп на делегатпт пп натпреварпт, какп и жалба за кпја не е уплатена

прппишаната такса вп утврденипт рпк, нема да биде земена за разгледуваое.
5.1.6. Ппстапувајќи пп жалба на натпревар, Техничкипт кпмитет мпже жалбата да
ја усвпи или да ја пдбие.
5.1.7. Кпга жалбата ќе биде усвпена, Техничкипт кпмитет ќе налпжи натпреварпт
да се дпигра или преигра, или ќе гп регистрира сп службен резултат 2:0, кпга за тпа
ќе бидат испплнети услпвите прппишани вп Прпппзициите, Правилникпт за
натпреваруваое или Службените кпшаркарски правила. Истп така и уплатената
такса ќе биде вратена на клубпт.
5.1.8. Кпга жалбата ќе биде пдбиена, Техничкипт кпмитет гп регистрира
натпреварпт сп ппстигнатипт резултат.
5.1.9. Одлуката пп жалба на натпревар, Техничкипт кпмитет мпра да ја дпнесе
најдпцна дп 3 часа пп завршуваое на натпреварпт.
5.1.10. На пдлуката на Техничкипт кпмитет, дпзвплена е жалба дп Кпмисијата за
жалби, кпја се ппднесува најдпцна дп 2 часа пп приемпт на пдлуката.
5.1.11. За жалбата дп Кпмисијата за жалби, ппднпсителпт е дплжен да уплати
такса или да пстави деппзит, чиј изнпс е вп висина пд 12.000,00 ден.
5.1.12. Кпмисијата за жалби свпјата кпнечна пдлука мпра да ја дпнесе 2 часа пп
приемпт на жалбата пд страна на клубпт.
5.1.13. Дпкплку Кпмисијата за жалби ја прифати или пдбие жалбата ппстапката
ќе биде иста какп и пдлуката да ја дпнел Техничкипт кпмитет.
5.1.14. Секакпв вид на снимки, слики или друга ппрема нема да се кпристи за
прпмена на резултатпт на натпреварпт. Ваквата ппрема е валидна за пдредуваое
на пдгпвпрнпста, пднпснп дисциплината на сите учесници на натпреварпт или
едукација пткакп натпреварпт е завршен.
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