КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И РЕКВИЗИТИ ЗА МИНИ
РАКОМЕТ И РАКОМЕТ.

Согласно Одлуката на Извршниот одбор на Европската Ракометна Федерација (ЕХФ) од
21.03.2014 година за потпишување на Договор (СМАРТ – ПРОГРАМ) со Ракометна
Федерација на Македонија и Европска Ракометна Федерација (ЕХФ), за развој на мини
ракомет и ракомет на територија на Република Македонија.
Ракометната Федерација на Македонија објавува КОНКУРС за доделување на опрема
односно материјални средства (реквизити) за мини ракомет и ракомет.
СМАРТ-ПРОГРАМ се одвива во три фази и во период на времетраење од три години.

Прва фаза: октомври 2014 – август 2015, опремување на 24 основни училишта.
Рок на аплицирање седум работни дена од денот на објава 06.11.2014 г.
Право да аплицираат на овој конкурс имаат сите основни училишта на територијата
на следниве градови: Прилеп, Куманово, Гевгелија, Битола, Струга, Кичево,
Гостивар, Велес, Кавадарци и Скопје.
Опрема која се доделува во периодот : 300 топки , 64 фиксни голови за мини
ракомет, 1000 конуси (пречки), 380 маркери и медицинки од 0,800 грама.
Обврски на училиштата кои ќе аплицираат:
-да обезбедат соодветен простор и стручен кадар (спортска сала и професор по физичко и
здравствено образование) ;
- да достават програма за работа на школата за мини – ракомет;

- да водат евиденција и да доставуваат извештаи до РФМ за бројот и редовноста на
ученици во школата;
- наставниците кои ќе работат во школата задолжително да земат учество на семинарот за
обука кој ќе биде организиран од страна на РФМ и ЗРТМ под покровителство на
Европската ракометна Федерација;
- да организираат мини лига на ниво на ракометната школа во мини ракомет;
- задолжително да земат учество на летниот камп за мини ракомет во организација на
Ракометна Федерација на Македонија ;
Втора фаза : Септември 2015 – Август 2016, опремување на 24 средни училишта.
Рок на аплицирање седум работни дена од денот на објава 04.09.2015 г.
Право да аплицираат на овој конкурс имаат сите средни училишта на територијата
на следниве градови: Прилеп, Куманово, Гевгелија, Битола, Струга, Кичево,
Гостивар, Велес, Кавадарци и Скопје.
Опрема која се доделува во периодот : 300 топки , 50 мрежи, 1000 конуси (пречки),
380 маркери и медицинки од 0,800 грама, 100 експандери за раце, 100 еластични
ленти .
Обврски на училиштата кои ќе аплицираат:
-да обезбедат соодветен простор и стручен кадар (спортска сала и професор по физичко и
здравствено образование)
- да достават програма за работа;
- да водат евиденција и да доставуваат извештаи до РФМ за бројот и редовноста на
ученици во школата;
- наставниците кои ќе работат во школата задолжително да земат учество на семинарот за
обука кој ќе биде организиран од страна на РФМ и ЗРТМ под покровителство на
Европската ракометна Федерација;
- да земаат учество во лигата на средни училишта на општински и регионално ниво;
- задолжително да земат учество на летниот камп за мини ракомет во организација на
Ракометна Федерација на Македонија ;

Трета фаза септември 2016 – август 2017, доделување на опрема на 50 ракометни
академии и клубови за пионерска и кадетска категорија.
Рок на аплицирање седум работни дена од денот на објава 05.09.2016 г.
Право да аплицираат на овој конкурс имаат сите ракометни академии на
територијата на следниве градови: Прилеп, Куманово, Гевгелија, Битола, Струга,
Кичево, Гостивар, Велес, Кавадарци и Скопје.
Опрема која се доделува во периодот : 300 топки , 100 мрежи, 1000 конуси
(пречки), 380 маркери и медицинки од 0,800 грама, 100 експандери за раце, 100
еластични ленти .
Обврски на академијата/клубот кои ќе аплицираат:
-да обезбедат соодветен простор и стручен кадар (спортска сала и тренер лиценциран од
ЗРТМ)
- да достават програма за работа на школата ;
- да водат евиденција и да доставуваат извештаи до РФМ за бројот и редовноста на
ученици во школата;
- Тренерите кои ќе работат во школата задолжително да земат учество на семинарот за
обука кој ќе биде организиран од страна на РФМ и ЗРТМ под покровителство на
Европската ракометна Федерација.
- да земат учество во системот на натпревари на Ракометната Федерација на Македонија.
- задолжително да земат учество на летниот камп за ракомет во организација на Ракометна
Федерација на Македонија .

Апликантите треба да ги достават следниве податоци во писмена форма :
Назив на правното лице и одговорно лице ;
Број на ученици/ракометари-ки кои ќе бидат во процесот на програмата за работа ;
Спортска сала каде ќе се одвиваат тренинзите ;
Програма за работа за тековниот период кој аплицира ;
Име и презиме на наставникот, професорот по физичко воспитување или тренерот
кој ќе ги води тренинзите и ќе ја спроведува програмата и кратка биографија ;
Име и презиме на одговорното лице кое ќе доставува извештаи на месечно ниво;
Адреса за достава на документите е Бул.„Кузман Јосифовски Питу“ бр.15, 1000
Скопје со назнака за конкурс за смарт.

Правните лица кои ќе потпишат договор за користење на опремата , по исполнување на
обврските наведени во конкурсот и договорот, севкупната опрема за ракомет доделена од
страна на Ракометна Федерација на Македонија ќе им се остави во трајно користење на
апликантот по завршување на договорот.

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА КОНКУРС ЗА СМАРТ – ПРОГРАМ

