СИСТЕМ НА НАТПРЕВАРИ
(машка сениорска конкуренција)
моделиран
1. Машката Супер лига од сезона 2020/21 година да брои 16 ракометни екипи,
•
•

•

•

•
•

За сезона 2020/21 година машката Супер лига да биде поделена во две групи од по 7
екипи, извлекувањето да биде по принцип на полу–бергер систем согласно претходен
ранкинг во национален систем на натпревари.
Натпреварувањето во секоја група ќе се одигрува по еднокружен бод систем (домаќин
– гостин 2 х 7 кола) вкупно 14 кола по група (со еден слободен во коло) , учесниците
од Регионалната Лига се приклучуваат по завршување на 14-то коло, односно во playoff.
По завршување на 14-тото коло ќе се формираат две групи play-off и play-out, односно
екипите пласирани од 1-во до 3то место во 2-те групи ќе ја формираат групата playoff од 8 екипи (вклучувајќи ги и учесниците од Регионалната Лига) , екипите со
остварен пласман 5-то до 8мо место ќе ја формираат групата play-out со 8 екипи.
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.
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.
Победникот (прворангираниот) и второрангираниот во play-out групата остануваат во
Супер Лига, 3-от рангиранта екипа во play-out игра бараж (еден) натпревар на
неутрален терен со 2-ро рангираната екипа од Прва Лига за влез во Супер Лига,
победникот (прворангираниот) од Прва Лига обезбедува пласман во Супер Лига .
Екипите со остварен пласман 4-то до 8-мо место во play-out преминуваат во Прва
Лига.

2. Од сезона 2021/2022 Машката Супер лига да брои 12 ракометни екипи односно екипите
со остварен пласман 1-во до 10-то место од сезона 2020/2021 и победникот од бараж
натпреварот помеѓу 11-то пласираниот во Супер Лига и 2-ро пласираниот од Прва Лига
од сезона 2020/2021 и победникот од Прва Лига од сезона 2020/2021, системот на
натпреварување да биде еднокружен бод систем,
• Натпреварите во првиот регуларен дел се одигруваат по еднокружен бод систем
(домаќин-гостин 2 х 11 кола) вкупно 22 кола.
• По завршување на 22-ро коло ќе се игра play-off и play-out, односно екипите
пласирани/рангирани од 1-во до 6-то место ќе ја формираат групата play-off од 6
екипи, екипите со остварен пласман 7-мо до 12-то место ќе ја формираат групата playout.
• 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 22 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 7-мо до 12-то место, разигруваат по
еднокружен бод систем ( домаќин – гостин 2 х 5 кола) вкупно 10 кола за опстанок во
Супер Лига, дополнително ракометните екипи пренесуваат бодови од првиот
регуларен дел од одиграните 22 кола по принципот :
7-от пренесува 5 бодови
8-от пренесува 4 бода
9-от пренесува 3 бод
10-от пренесува 2 бодови
11-от пренесува 1 бод
12-от пренесува 0 бодови
По добивање на конечниот пласман во play-out 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, 5-от и 6-от преминуваат во Прва Лига, а првиот од Прва Лига
влегува директно во Супер Лига.

3. Од сезона 2022/2023 Машката Супер лига да брои 10 ракометни екипи односно екипите
со остварен пласман 1-во до 8-мо место од сезона 2020/2021 и победникот од бараж
натпреварот помеѓу 9-то пласираниот во Супер Лига и 2-ро пласираниот од Прва Лига
од сезона 2021/2022 и победникот од Прва лига од сезона 2021/2022, системот на
натпреварување да биде еднокружен бод систем.
• Натпреварите во првиот регуларен дел се одигруваат 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 1-во до 6-то место ќе ја формираат групата play-off од 6
екипи, екипите со остварен пласман 7-мо до 10-то место ќе ја формираат групата playout.
• 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 7-мо до 10-то 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 :
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 во play-out 1-от и 2-от остануваат во Супер Лига,
3-от од Супер лига play-out игра бараж со 2-от од Прва Лига за опстанок во највисок
степен на натпреварување, 4-от Супер лига plаy-out преминува во Прва Лига, а првиот
од Прва Лига влегува директно во Супер Лига.

3. За сезона 2020/2021 до колку Првата лига брои до 14 екипи системот на
натпреварување ќе биде еднокружен (домаќин – гостин 2 х 13 кола ) вкупно 26 кола. По
завршување на 26–тото коло се добива конечен пласман. До колку има повеќе пријавени
од 14 екипи системот на натпревари ќе биде моделиран во 2 групи.
4.За сезона 2021/2022 сите екипи согласно остварениот пласман и ново формирани ќе се
пријават во Прва Лига во сениорска машка конкуренција , без формирање на Втора Лига.
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