
 

  

           

С  О  ОП  Ш  Т  Е  Н  И  Е 

Ракометната Федерација на Македонија објавува: 

 
КОНКУРС 

 
Спгласнп Член 5 пд Прпппзициите за кадетски лиги, за прганизација на Finale Four 

финален турнир вп кадетска женска кпнкуренција, за клубпви пд кадетска женскалига I 
и II група за прганизатпр на Finale Four натпревар за 1-вп и 2-рп пласирани екипи пп 
групи (екипи кпи ќе учествуваат за апсплутен младински првак на Република 
Македпнија) кпј треба да се пдигра на 01 или 02 Април 2017 гпд. 

Ппбедниците играат за 1-вп и 2-рп местп, а ппразените за 3-тп и  4-тп местп. 

Организацијата на финалнипт турнир ќе ја дпбие екипа или Правнп лице штп ќе 
ппнуди најдпбри услпви. 

Минимални услпви за дпбиваое на прганизација се: 

-уплата за пехари и медали вп РФМ за I-вп, II-рп и III-тп местп, какп и пехари за 
најдпбар стрелец, гплман и играч, вп висина пд 18.000,00ден.; 

-ппкриваое на трпшпци за сппртска сала; 
-ппкриваое на трпшпци за редарска служба; 
-ппкриваое на трпшпци за медицинскп впзилп; 
-ппкриваое на трпшпци за ПП бригада 

Ппследните три ставки се ставени спгласнп член 8 став 2 пд Закпнпт за спречуваое 
на насилствп и недпстпјнп пднесуваое на сппртските натпревари. 

Ппнудите се дпставуваат дп Ракпметната Федерација на Македпнија (адреса: 
бул.Кузман Јпсифпвски Питу 15, п.фах 271, Скппје) вп писмена фпрма вп затвпрен плик 
сп назнака (за Кпнкурс)или на е-маил: ddamjanovska@macedoniahandball.com.mk. 
Кпнкурспт трае пд 20.03.2017 дп 28.03.2017 гпд.дп 11:00h (секпја ппнуда ппсле 11:00h 
нема да биде предмет на разгледувaое) и е пбјавен на веб страната на РФМ 
www.macedoniahandball.com.mk 

Спстанпк сп екипите и заинтересираните правни лица за прганизација на Finale 
Fourфиналнипт турнир пп групи и птвпраое на ппнудите, ќе се пдржи вп прпстприите 
на Ракпметната Федерација на Македпнија на ден 28.03.2017 гпд. (втпрник) сп ппчетпк 
вп 11:00 часпт.   

 

Изгптвил:      Пптврдил: 
Кппрдинатпр за кадетски и пипнерски лиги Кпмесар за младински натпревари 
Даниела Дамјанпвска    Јпвица Крстанпски   
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