До сите засегнати

16.04.2020 година

Почитувани,
Во рамки на превентивните мерки и донесените Уредби од страна на Владата,
ракометните натпревари во сите категории во домашното првенство се во мирување.
Воедно Ве известуваме дека Ракометната Федерација на Македонија е во секојдневна
комуникација со надлежните институции со единствена цел за навремено информирање и
спроведување на мерките за превенција од Covid-19 .
Земајќи ја во предвид прогласената вонредна состојба во државата како и продолжувањето на
истата заклучно со 15.05.2020 година, дополнително и самиот факт дека поголемиот број
договори на ракометарите/ките со клубовите имаат валидност заклучно до 31.05.2020 година
како и насоките од Европската Ракометна Федерација за завршување на националниот систем
на натпревари до 31.05.2020 година, се наметнува заклучокот дека моменталната состојба не
дозволува и не постојат реални услови за регуларно завршување на домашното првенството.
За сезоната 2019/2020 година ќе биде доставен предлог до УО на РФМ да нема прогласување
на победник во националниот систем на натпревари во сите конкуренции и категории, истиот
предлог ќе биде доставен и за Куп на Македонија 2020 година.
Местата во Европските клубски натпреварувања во ЕХФ и местата во регионалната Сеха Лига
ќе бидат распределени согласно критериуми од страна на УО на РФМ.
Согласно горенаведеното и изгласаниот предлог на одржаното редовно Собрание на РФМ на
ден 28.02.2020 година за дополнување и промена на националниот систем на натпревари во
машка сениорска конкуренција, а со цел дефинирање на системот кој би стапил на сила од
сезона 2020/2021, во комуникација со членките на РФМ Ве известуваме за конкретниот
предлог :






1. Машката Супер лига од сезона 2020/21 година да брои 16 ракометни екипи, односно
моменталните 10 екипи од Супер Машката лига од сезона 2019/2020 одина, 2-те екипи од
регионалната Сеха Лига и 4-те екипи од Прва Машка ракометна лига, (по две прво рангирани
екипи од двете групи од Прва лига кои се натпреварувале во сезона 2019/2020) согласно
моменталниот ранг на табелите (сезона 2019/2020).
За сезона 2020/21 година машката Супер лига да биде поделена во две групи од по 8 екипи,
извлекувањето да биде по принцип на полу–бергер систем согласно претходен ранкинг во
национален систем на натпревари, дополнително во иста група нема да може да бидат
ракометни екипи кои се регистрирани од еден ист правен субјект односно клубови кои се
регистрирани како подружници на ракометните клубови.
Натпреварувањето во секоја група ќе се одигрува по еднокружен бод систем (домаќин –
гостин 2 х 7 кола) вкупно 14 кола по група.
По завршување на 14-тото коло ќе се формираат две групи play-off и play-out, односно екипите
пласирани од 1во-4то место во 2-те групи ќе ја формираат групата play-off од 8 екипи, екипите
со остварен пласман 5то-8мо место ќе ја формираат групата play-out со 8 екипи.
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Натпреварите за ракометните екипите во групата play-off ќе се одигруваат со еднокружен бод
систем (домаќин – гостин 2 х 7 кола) вкупно ќе бидат одиграни 14 кола преку кои ќе се дојде
до добивање на конечен пласман во највисок степен на натпреварување, дополнително
ракометните екипи ќе пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните 14 кола по
принципот :
1-те од групите пренесуваат 3 бода
2-те од групите пренесуваат 2 бода
3-те од групите пренесуваат 1 бод
4-те од групите пренесуваат 0 бодови



Натпреварите за екипите во play-out групата ќе се одигруваат со еднокружен бод систем
(домаќин – гостин 2 х 7 кола) вкупно ќе бидат одиграни 14 кола до добивање конечен
пласман, дополнително ракометните екипи ќе пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од
одиграните 14 кола по принципот:
5-те од групите пренесуваат 3 бода
6-те од групите пренесуваат 2 бода
7-те од групите пренесуваат 1 бод
8-те од групите пренесуваат 0 бода
Победникот (прворангираниот) во play-out групата останува во Супер Лига, 2-от рангиран во
play-out игра бараж натпревар со 1-от во Прва Лига за опстанок во највисок степен на
натпреварување. Екипите со остварен пласман 3то-8мо место во play-out преминуваат во Прва
Лига.
2. Правните субјекти со подружниците нема да можат да вршат меѓусебни ракометни
трансфери, позајмици и/или двојни регистрации во текот на натпреварувачка сезона, односно
играчите ќе бидат пријавени на почетокот на сезоната согласно правилниците за регистрација
и истите може да вршат трансфер единствено во преоден рок (на полусезона).





3.Од сезона 2021/2022 Машката Супер лига да брои 10 ракометни екипи, системот на
натпреварување да биде еднокружен бод систем,
Натпреварите во првиот регуларен дел се одигруваат по еднокружен бод систем (домаќингостин 2 х 9 кола) вкупно 18 кола.
По завршување на 18-тото коло ќе се игра play-off и play-out, односно екипите
пласирани/рангирани од 1во-6то место ќе ја формираат групата play-off од 6 екипи, екипите со
остварен пласман 7мо-10то место ќе ја формираат групата play-out.
Во play-off екипите се натреваруваат во еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 х 5 кола)
вкупно 10 кола до добивање конечен пласман во највисок степен на натпреварување,
дополнително ракометните екипи пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните
18 кола , по принципот:
1-от пренесува 5 бода
2-от пренесува 4 бода
3-от пренесува 3 бода
4-от пренесува 2 бода
5-от пренесува 1 бод
6-от пренесува 0 бодови



Во play-out групата, формирана од екипите од 7мо-10то место, разигруваат по еднокружен бод
систем ( домаќин – гостин 2 х 3 кола) вкупно 6 кола за опстанок во Супер Лига, дополнително
ракометните екипи пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните 18 кола по
принципот :
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7-от пренесува 3 бодови
8-от пренесува 2 бода
9-от пренесува 1 бод
10-от пренесува 0 бодови
По добивање на конечниот пласман 1-от и 2-от остануваат во Супер Лига, 3-от игра бараж со
2-от од Прва Лига за опстанок во највисок степен на натпреварување, 4-от преминува во Прва
Лига, а првиот од Прва Лига влегува директно во Супер Лига.
4. За сезона 2020/2021 доколку Првата лига брои 13 (моментални) екипи системот на
натпреварување ќе биде еднокружен (домаќин – гостин 2 х 12 кола ) вкупно 24 кола . По
завршување на 24–тото коло се добива конечен пласман. Победникот од Прва Лига игра бараж
натпревар со 2-ро пласираниот од Супер Лига од play-out групата од сезона 2020/2021.
Екипите со пласман остварен од 1во-4то место остануваат во Прва Лига, останатите
преминуваат во ново формирана Втора Лига за сезона 2021/2022.





5. Од сезона 2021/2022 Машката Прва лига да брои 10 ракометни екипи и натпреварување да
биде по еднокружен бод систем.
Првиот регуларен дел се одигрува по еднокружен–бод систем (домаќин-гостин 2 х 9 кола)
вкупно 18 кола.
По завршување на 18-тото коло ќе се игра play-off и play-out , односно екипите
пласирани/рангирани од 1во-6то место ќе ја формираат групата play-off од 6 екипи, екипите со
остварен пласман 7мо-10то место ќе ја формираат групата play-out.
Во play-off екипите се натпреваруваат во еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 х 5 кола)
вкупно се одигруваат 10 кола до добивање конечен пласман, дополнително екипите
пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните 18 кола, по принципот :
1-от пренесува 5 бода
2-от пренесува 4 бода
3-от пренесува 3 бода
4-от пренесува 2 бода
5-от пренесува 1 бод
6-от пренесува 0 бодови
По добивање на конечен пласман од play-off групата, победникот/прворангираниот
преминува во Супер Лига, а 2-ро пласираниот од Прва Лига игра бараж за влез со 3-то
пласираниот од play-out групата од Супер Лига сезона 2021/2022.



Во play-out групата формирана од екипите од 7мо-10то место екипите разигруваат по
еднокружен бод систем ( домаќин – гостин 2 х 3 кола) вкупно се играат 6 кола за опстанок во
Прва Лига дополнително екипите пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните
18 кола по принципот :
7-от пренесува 3 бодови
8-от пренесува 2 бода
9-от пренесува 1 бод
10-от пренесува 0 бодови
По добивање на конечниот пласман 1-от и 2-от остануваат во Прва Лига, 3-от од Првата Лига
игра бараж со 2-от од Втора Лига за опстанок во Прва Лига, 4-от преминува директно во
Втора Лига, а првиот од Втора Лига директно влегува во Прва Лига.
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6. Сите ново пријавени екипи за сезoна 2021/2022 се приклучуваат во ново формирана Втора
Лига и истата ќе биде моделирана според бројот на екипите односно со доволен фонд на
натпревари и економска издржливост .






7. Заклучок :
Супер Лига за сезона 2020/2021 систем на натпревари со 16 ракометни екипи;
Супер Лига за сезона 2021/2022 систем на натпревари со 10 ракометни екипи;
Прва Лига за сезона 2020/2021 систем на натпревари со 13 ракометни екипи (во зависност од
бројот на пријавени);
Прва Лига за сезона 2021/2022 систем на натпревари со 10 ракометни екипи;
Формирање на Втора лига за сезона 2021/2022 (сите останати ново пријавени екипи).
8. Форматот на натпреварување во женска лига останува непроменет.
Согласно донесената Одлука на одржаното редовно Собрание ги повикуваме официјалните
лица / делегати на Собранието на РФМ за потврда или сугестија на горенаведниот формат
најдоцна до 23.04.2020 година, потоа предлог форматот ќе биде проследен до членовите на
Управниот Одбор при РФМ за конкретизирање на националниот систем на натпревари.
Однапред Ви благодарам.
Со почит,
Генерален Секретар
Филип Милошевски
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