СИСТЕМ
ЗА
НАТПРЕВАРУВАЊЕ
СЕЗОНА 2016/2017
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2016/17

Врз основа на член 9 од Правилникот за натпреварување и член 5, 6, 7 и 8 од
Пропозициите за натпреварување за Млади категории на Македонската Кошаркарска
Федерација (во понатамошен текст – МКФ), на предлог на Комесарот за
натпреварување и Стручниот совет, Управниот одбор на МКФ (Комисија за итност)
на седницата одржана на ден 27.10.2016 година, а потврдена на Управниот одбор од
08.11.2016 година, го усвои следниот:

СИСТЕМ И КАЛЕНДАР
ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО:
МЛАДИ КАТЕГОРИИ – (МАЖИ и ЖЕНИ)

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
1.1. Системот за натпреварување во Млади категории во организација на
МКФ е усвоен од страна на УО на МКФ.
1.2. Во натпреварувачката сезона 2016/2017, во сите степени на натпрева
рување во млади категории во организација на МКФ, ќе земат учество
екипи кои учествувале во натпреварувањето во натпреварувачката сезона
2015/16 и ново-регистрирани и пријавени екипи кои се вклучуваат во
системот на натпреварување за секој степен на натпреварување –
посебно.
1.3. Сите пријавени екипи се должни да регистрираат играчи, најдоцна до
одреден датум, кој е утврден од страна на Регистрациската комисија на
МКФ и од истата ќе добијат лиценци со кои играчите се стекнуваат со
право на настап во натпреварувачката сезона 2016/2017 година.
1.4. За сите степени на натпреварување во млади категории, ќе бидат на сила
Пропозициите за натпреварување за млади на МКФ, прилагодени согласно
степенот на натпреварување.

2.

СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

2.1. За натпреварувањето во сите степени на натпреварување во Млади
категории – мажи, пријавени се екипите кои се натпреваруваа во
нат. сезона 2015/2016 година како и ново регистрирани клубови,
кои се поделени во три (3) или четири (4) групи, согласно пласманот од
натпреварувачката сезона 2015/2016 година и територијална поделеност.
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МЛАДИНСКИ ЛИГИ - МАЖИ

I.

М – 18 (МАЖИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите
кошаркари во оваа категорија пријавени се вкупно 30 екипи.
A1
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

КК-Јуниор (С)
КК-МЗТ Скопје Аер.
КК-Феникс 1
СЛОБОДЕН
КК-Вардар 1
КК-Шкупи
КК-Работнички а. д.
КК-Водњан. Лисици

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

A3
КК-Борец Еуробрик - Велес
КК-Куманово 2009 - Куманово
КК-Фени Индустри - Кавадарци
КК-Михајловски - Куманово
КК-Пиколо - Кочани
КК-Спорттим - Неготино
КК-Баскет Кам – М.Каменица
КК-Баскет Академија - Струмица

I

A2
КК-АВ Охрид - Охрид
КК-Пелистер а.д. - Битола
КК-Црн дрим 007 - Струга
КК-Јуниор - Битола
СЛОБОДЕН
КК-Гостивар 2015 - Гостивар
КК-Кожув - Гевгелија
КК-Дамбер - Гостивар
A4
КК-Лирија 77
КК-ФМП Академија
КК-Пинк Пантери - Куманово
КК-Плејмејкер Ц.
КК-Феникс
КК-Вардар
КК-Риниа - Куманово
КК-Партизан В.С.

Прва фаза,

1.1. Лигата да биде поделена во четири (4) групи (А1, А2, А3 и А4) составени
од по седум (07)
и осум (08) екипи, во зависност од бројот на
пријавените екипи на територијален принцип и земајки го во предвид
пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во
категоријата (М-18).
1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого,
односно четиринаесет (14) кола.
1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза четиринаесет (14) кола,
натпреварувањето продолжува на следниот принцип.
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Втора фаза,

2.1. Првопласираните четири (4) екипи од групите А1 и А2 ќе се пласираат за
Супер лига и ја формираат групата Б1.
2.2. Првопласираните четири (4) екипи од групите А3 и А4 ќе се пласираат за
Супер лига и ја формираат групата Б2.
2.3. Петто, шестто (итн) пласирани екипи од групите А1 и А2 ќе ја формираат
групата Б3 (за пласман).
2.4. Петто, шестто (итн) пласирани екипи од групите А3 и А4 ќе ја формираат
групата Б4 (за пласман).
2.5. Екипите што ќе се пласираат во групите Б1, Б2, Б3 и Б4 ќе одиграат
дополнителни осум (8) или десет (10) кола.
2.6. Натпреварите ќе се одиграат по следниот систем:
2.7. Првопласираните четири (4) екипи од групата А1 ќе одиграат
дополнителни осум (8) кола со екипите од групата А2, при што
меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б1.
2.8. Првопласираните четири (4) екипи од групата А3 ќе одиграат
дополнителни осум (8) кола со екипите од групата А4, при што
меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б2.
2.9. Петто, шестто пласираните екипи од групата А1 ќе одиграат
дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата А2, при
што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група
– Б3.
2.10. Петто, шестто пласираните екипи од групата А3 ќе одиграат
дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата А4, при
што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група
– Б4.
2.11. По одигрување на натпреварите од Втората фаза во групите Б3 и Б4,
екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви за
следната нат.сезона 2017/2018.
2.12. По одигрување на натпреварите од Втората фаза во Супер лигата во
групите Б1 и Б2, екипите според пласманот ќе ги добијат
натпреварувачките броеви од 1-4 за разигрување за Државен првак на
Р.Македонија за натпреварувачка зеона 2016/2017.
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Трета фаза,

III

3.1. Првопласираните четири (04) екипи од Супер лигата во групите Б1 и Б2
ќе разигруваат по следниодт систем:
3.2. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:
1
2
3
4

нат:
нат:
нат:
нат:

Првопласирана екипа од Б1 – Четврттопласирана екипа од Б2,
Првопласирана екипа од Б2 – Четврттопласирана екипа од Б1,
Второпласирана екипа од Б1 – Треттопласирана екипа од Б2,
Второпласирана екипа од Б2 – Треттопласирана екипа од Б1,

3.3. Натпреварите се играат во два (02) добиени натпревари по систем
домакин –гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на
првиот натпревар.
3.4. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на
Финалниот турнир за категорија М-18 (Мажи) и ќе разигруваат за
Државен првак за нат.сезона 2016/2017.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:
ПФ - 1: Победник од 1 нат. со Победник од 4 нат,
ПФ - 2: Победник од 2 нат. со Победник од 3 нат,
4.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
4.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за
Државен првак за 2016/2017 година.
4.4. Термини за одигрување на натпреварите:
... – 2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО
... – 2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот
за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.
4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде
дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на
понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја
превземе МКФ.
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4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на
некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е
должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од
15.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација
за одигрување на турнирот (сите трошоци).
4.7. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци
во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир
(сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни
трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по
составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела,
за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

I I.

М – 16 (МАЖИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите
кошаркари во оваа категорија пријавени се вкупно 32 екипи.
A1
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

КК-Феникс
КК-Партизан В.С.
КК-Вардар 1
КК-Работнички А.Д. 1
КК-МЗТ Скопје А.
КК-ФМП Академија
КК-Илинден
КК-Квиско Баскет

A2
КК-Риниа – Куманово
КК-Баскет Кам – М.Каменица
КК-Куманово 2009- Куманово
КК-Ролинг 008 - Струмица
КК-Пинк Пантери - Куманово
КК-Кожув - Гевгелија
КК-Борец Еуробрик - Велес
КК-УГС Студент - Штип

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

A3
КК-Кетс Баскетбал - Гостивар
КК-Фени Инд. - Кавадарци
КК-Марфил – Прилеп
КК-Академик – Кавадарци
КК-Декса - Прилеп
КК-Пелистер а.д. - Битола
КК-Петровски - Битола
КК-Црн Дрим 007 - Струга

A4
КК-Вардар
КК-Феникс 1
КК-Работнички а.д.
КК-Партизан В.С. 1
КК-МЗТ Скопје А. 1
КК-Јуниор (С)
КК-Чаир 2030
КК-Ангели

Системот е ист како за М-18.
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М – 14 (МАЖИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите
кошаркари во оваа категорија пријавени се вкупно 21 екипа.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

A1
КК-Вардар
КК-МЗТ Скопје 1
КК-АБА – Струмица
КК-Лирија 77
КК-Феникс
СЛОБОДЕН
КК-Струмица
КК- Плејмејкер Ц.

I

A2
КК-Партизан ВС
СЛОБОДЕН
КК-Црн Дрим 007
КК-Јуниор (С)
КК-Кетс Баскетбал-Гост.
КК-Вардар 1
КК-АВ Охрид
КК-Работнички

A3
КК-МЗТ Скопје
КК-Вардар 2
КК-Спортисимо – Кав.
КК-Шкупи
КК-Ролинг 008 – Стру.
КК-Партизан ВС 1
СЛОБОДЕН
КК-Бал Фор Лајф-Кум.

Прва фаза,

1.1. Лигата да биде поделена во три (3) групи (А1, А2 и А3) составени од по
седум (07) екипи, во зависност од бројот на пријавените екипи на
територијален принцип и земајки го во предвид пласманот на екипите од
претходната натпреварувачка сезона во категоријата (М-14).
1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого,
односно четиринаесет (14) кола.
1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза четиринаесет (14) кола,
натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II

Втора фаза,

2.1. Првопласираните две (2) екипи од групите А1, А2 и А3 ќе се пласираат за
Супер лига и ја формираат групата Б1.
2.2. Трето, четврто и петтопласираните екипи од групите А1, А2 и А3 ќе ја
формираат групата Б2 (за пласман).
2.3. Шестто
и седмопласираните екипи од групите А1, А2 и А3 ќе ја
формираат групата Б3 (за пласман).
2.4. Екипите што ќе се пласираат во групите Б1, Б2 и Б3 ќе одиграат
дополнителни осум (8) односно десет (10) кола.
2.5. Натпреварите ќе се одиграат по следниот систем:
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2.6. Првопласираните две (2) екипи од групата А1 ќе одиграат дополнителни
осум (8) кола со екипите од групата А2 и А3, при што меѓусебните
резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа група – Б1.
2.7. Четврто, петто и шестто пласираните екипи од групата А1 ќе одиграат
дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата А2 и А3,
при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа
група – Б2.
2.8. Шестто
и седмопласираните екипи од групата А1 ќе одиграат
дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата А2 и А3,
при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа
група – Б3.
2.9. По одигрување на натпреварите од Втората фаза во групите Б2 и Б3,
екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви за
следната нат.сезона 2017/2018.
2.10. По одигрување на натпреварите од Втората фаза во Супер лигата во
групата Б1, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките
броеви 1-4 за разигрување за Државен првак на Р.Македонија за
натпреварувачка зеона 2016/2017.

3.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

3.1. ПОЛУФИНАЛЕ:
ПФ - 1: Првопласирана екипа (1) со Четвртопласирана екипа (4),
ПФ - 2: Второпласирана екипа (2) со Третопласирана екипа (3),
3.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
3.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за
Државен првак за 2016/2017 година.
3.4. Термини за одигрување на натпреварите:
... – 2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО
... – 2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот
за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.
3.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде
дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на
понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја
превземе МКФ.
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3.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на
некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е
должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од
15.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација
за одигрување на турнирот (сите трошоци).
3.7. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци
во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир
(сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни
трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по
составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела,
за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

МЛАДИНСКИ ЛИГИ - ЖЕНИ
IV .

М – 18 (ЖЕНИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите
кошаркарки во оваа категорија пријавени се вкупно 06 екипи.

01.
02.
03.
04.
05.
06.

A1
ЖКК-Бадел 1862 – Скопје
ЖКК-Пелистер а.д. – Битола
ЖКК-Пелистер – Битола
ЖКК-Шкупи – Скопје
ЖКК-Струга 2009 – Струга
ЖКК-Гостивар 2009 – Гостивар

I

Прва фаза,

1.1. Екипите ќе се натпреваруваат во една лига А1, составена од шест (06)
екипи.
1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого,
односно десет (10) кола.
1.3. По одигрување на натпреварите од десет (10) кола, екипите според
пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви 1-4 за разигрување за
Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка зеона 2016/2017.
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ФИНАЛЕН ТУРНИР

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:
ПФ - 1: Првопласирана екипа (1) со Четвртопласирана екипа (4),
ПФ - 2: Второпласирана екипа (2) со Третопласирана екипа (3),
2.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
2.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за
Државен првак за 2016/2017 година.
2.4. Термини за одигрување на натпреварите:
... – 2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО
... – 2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот
за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.
2.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде
дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на
понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја
превземе МКФ.
2.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на
некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е
должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од
15.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација
за одигрување на турнирот (сите трошоци).
2.7. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци
во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир
(сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни
трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по
составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела,
за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.
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М – 16 (ЖЕНИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите
кошаркарки во оваа категорија пријавени се вкупно 07 екипи.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

A1
ЖКК-Бадел 1862 – Скопје
ЖКК-Баскет Кам. – М.Каменица
ЖКК-Бал Фор Лајф – Куманово
ЖКК-Шкупи – Скопје
ЖКК-Струга 2009 – Струга
ЖКК-Гостивар 2009 – Гостивар
ЖКК-Јуниор - Скопје

I

Прва фаза,

1.1. Екипите ќе се натпреваруваат во една лига А1, составена од седум (07)
екипи.
1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого,
односно четиринаесет (14) кола.
1.3. По одигрување на натпреварите од четиринаесет (14) кола, екипите
според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви 1-4 за
разигрување за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка
зеона 2016/2017.

2.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:
ПФ - 1: Првопласирана екипа (1) со Четвртопласирана екипа (4),
ПФ - 2: Второпласирана екипа (2) со Третопласирана екипа (3),
2.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
2.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за
Државен првак за 2016/2017 година.
2.4. Термини за одигрување на натпреварите:
... – 2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО
... – 2017 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот
за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.
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2.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде
дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на
понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја
превземе МКФ.
2.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на
некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е
должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од
15.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација
за одигрување на турнирот (сите трошоци).
2.7. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци
во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир
(сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни
трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по
составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела,
за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

VI .

М – 14 (ЖЕНИ)

По списокот доставен од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите
кошаркарки во оваа категорија пријавени се вкупно 05 екипи.

01.
02.
03.
04.
05.

A1
ЖКК-Бадел 1862 – Скопје
ЖКК-Пелистер а.д. – Битола
ЖКК-Шкупи – Скопје
ЖКК-Струга 2009 – Струга
ЖКК-Клубски Патриот - Делчево

Системот за натпреварување во М-14 ќе биде
дополнително одреден во соработка со Стручниот
совет на МКФ.

3.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Системот и календарот за натпреварување на предлог на Комесарот за
млади и Стручниот совет ги усвојува Управниот одбор на МКФ.
3.2. Измените и дополненија на Системот и календарот за натпреварување, се
вршат на начин и постапка како што е предвидено и за нивно донесување.
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3.3. Толкување на Системот и календарот за натпреварување, дава Управниот
одбор на МКФ.
3.4. Системот и календарот за натпреварување стапуваат на сила со денот на
нивното усвојување од страна на Управниот Одбор на МКФ, а ќе се
применува од натпреварувачката 2016/2017 година.

Скопје, 27.10.2016 година

Комесар за натпреварување,
Владо Цветковски
_________________
Претседател на МКФ
Петар Наумоски
__________________
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