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Врз основа на член 34 од Статутот на Ракометна Федерација на Македонија, Управниот одбор на Ракометна 

Федерација на Македонија на ден 04.06.2021 година го донесе следниот: 

 

УПАТСТВО ЗА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ВО НАЈВИСОК СТЕПЕН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со ова упатство се утврдуваат условите кои мора да ги исполнат спортските објекти во кои се одигруваат 

натпреварите  од највисок степен на натпреварување од редовните натпреварувања на РФМ во машка и 

женска категорија и регистрација на истите. 

 

Член 2 

Натпреварите од највисокиот степен на натпреварување од редовните натпреварувања на РФМ во машка 

и женска конуренција се играат во спортски објекти од затворен тип (спортски сали). 

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Член 3 

Спортските објекти од затворен тип, на кои се играат натпреварите од редовните натпреварувања во 

највисок степен на натпреварување во систем на натпревари во машка и женска конкуренција, мора врз 

основа на овој Правилник да ги сполнува следните услови : 

 

• Исполнетост на општите услови за техничка исправност, санитарно-хигиенски, противпожарни и 

др.; 

• Исполнети услови во врска со димензиите на објектот кои овозможуваат на тој објект непречено 

да се одвива натпревар; 

• Исполнетост на услови во поглед на подлогата на теренот на кој се одвива ракометниот натпревар 

во врска со материјалот пропишан во ракометните правила; 

• Исполнетост на условите за постоење на исправен уред за разглас; 

• Исполнетост на условите за поседување на простории за гардероба и тоа најмалку две простории 

за гардероба за натпреварувачите; 

• Исполнетост на условите во поглед на поседување на тоалет и купатила со по едно место за 

туширање на 20 корисника ; 

• Исполнетост на условите во поглед на просторија за спортска опрема; 

• Исполнетост на условите во поглед на просторот за публика од најмалку 100 места за седење; 

• Исполнетост на условите во поглед на приклучување на водоводна и електрична мрежа; 

• Исполнетост на условите за поседување на противпожарен апарат; 

• Исполнетост на условите за поседување на комплетен прибор и средства за пружање на прва 

помош; 

• Исполнетост на условите за поседување на инсталација за рамномерно осветлување на 

затворените делови на објектот каде се одвива ракометниот натпревар, кои емитуваат светлосна 
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јачина 1500 лукса на висина од 1 метар од подот на начин на кој се оневозможува создавање на 

сенки, трепкање и блескање, доколку на објектот се одвива некоја активност по заоѓање на 

сонцето; 

• Исполнување на условите за поседување на инсталација и капацитет на грејни тела кои 

овозможуваат температурaта во салата со помошните простории да се прилагоди за потребите на 

ракометните натпревари, со тоа температурата во просторот за одигрување на натпреварот , 

гардероби и купатила не смее да биде пониска од 18 степени ; 

• Исполнетост на условите за поставување најмалку 3 јарболи или места на кои ќе бидат истакнати 

знамиња; 

• Исполнетост на безбедносните услови пропишани во чл .3 од Правилникот за организација и 

спроведување на ракометни натпревари; 

• Исполнетост на условите за постоење на најмалку 1 соба за прва помош и нега на гледачи и 

овозможување на лесен и брз пристап до собата за прва помош; 

• Исполнетост на условите за овозможување на следење на натпреварите на гледачи со инвалидитет; 

 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

2.1.СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ  

Член 4 

Спортските објекти од затворен тип (спортски сали), мора да исполнуваат и посебни услови и тоа:  

• Теренот мора да биде најмалку 44х22 метри, а полето на кое се одвива играта 40х20 метри, така 

што од краевите на теренот до краевите на долгата линија на полето за игра мора да има 

раздалеченост од по најмалку 1 метар со секоја страна а позади секој гол аут линија на полето за 

игра и краевите на теренот позади голот мора да биде раздалечено најмалку 2 метра (безбедносна 

зона) , додека подот мора да биде од дрво или друг еластичен материјал; 

• Надвор од безбедносната зона , сите справи и реквизити мора да се наоѓаат на раздалеченост со 

која не се загрозува безбедноста на играчите; 

• Теренот за игра треба да бидe обележан и одвоен од просторот за публика и тоа со ограда или со 

цврста преграда, висина најмалку од 70 цм, додека кај заградените објекти со планска градба се 

прифаќаат димензиите на постоечката  цврста преграда, која мора да оневозможи директен 

контакт на публиката со играчите како и влегување на публика на терен, додека полето за игра мора 

да биде обележано така што линиите во областа на полето да се јасно видливи и препознатливи; 

• Салата мора да биде правилно осветлена со соодветен распоред на светлосните извори, јачина 

најмалку од 1000 лукса; 

• Таванот и светлосните уреди мора да бидат одалечени од подот најмалку 8 метри; 

• Во салата за секоја екипа и судии мора да постои посебна соблекувална со туш и топла и ладна вода 

и санитарни уреди; 

• Во салата мора да постои посебна просторија која се става на располагање на делегатот (контролор) 

и во која се одржува техничкиот состанок на одговорните претставници на екипата и службените 

лица; се составува записник  за натпреварот, во оваа просторија мора да има маса, компјутер со 

принтер, скенер, фотокопир и доволен број на столчиња, оваа просторија може да се користи и за 

прес конференција после натпревар;  

• Масата за мерачот на време, записничарот и делегатот, како и клупата за резервни играчи мора да 

биде поставена во согласност со Меѓународните правила на ракометна игра , како и столови за 

службениот спикер и дежурниот медицински работник; 

• Во спортската сала во која трибините за публика се наоѓаат зад записничката маса и клупата за 

резервни играчи, тренери , ракометни медицински работници, домаќинот е должен со заштитен 

параван да обезбеди потполна заштита на работата на записничката маса и клупата за резервни 

играчи од било каков физички контакт со публиката и можност за сметање во работата на сите 

службени лица; ако нема заштитен параван, присуство на публика на таа страна на теренот е можна 
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само после третиот ред, со тоа што редарската служба треба да биде поставена позади клупата на 

гостинската екипа и записничката маса , свртена кон публиката; 

• На најпрегледното место во салата , во видокругот на мерачот на време мора да се постави семафор 

за покажување на резултат со часовник за пратење на времето; 

• Влезот на играчите и службените лица во салата и на терен за игра мора да биде целосно одвоен 

од гледачите; 

 

3. РЕГИСТРАЦИЈА НА СПОРТСКИОТ ОБЈЕКТ 

Член 5 

Комисијата за сали во соработка со ракометниот клуб, која сака да настапува во одредено натпреварување 

во одреден спортски објект, утврдува термин за преглед на исполнетоста на посебните услови и 

регистрација на предметниот спортски објект. 

По прегледот и утврдувањето на исполнетоста, Комисијата за сали издава Решение за регистрација на 

спортскиот објект, доколку се исполнети сите услови од член 3 и член 4 од ова Упатство. 

Во случај Комисијата за сали да утврди дека спортскиот објект не ги исполнува сите услови од член 3 и член 

4 од ова Упатство, должен е да достави писмен извештај до спортскта организација за сите воочени 

недостатоци и рокови во кои треба истите да се отстранат. 

 

Член 6 

Комисијата за сали може и во текот на натпреварувачката сезона да изврши контрола за исполнетост на 

условите за регистрација на спортскиот објект, наведени во член 3 и член 4 од ова Упатство. 

Комисијата за сали, во случај да утврди дека после регистрацијата на спортскиот објект дошло до 

нарушување на исполнетоста на условите од член 3 и член 4 од ова Упатство , донесува Одлука за 

привремена забрана за одигрување на натпреварите во предметниот спортски објект, се до отстранување 

на воочените недостатоци.    

Член 7 

Ова упатство стапува на сила на денот на неговото донесување. 

 

 

        Ракометна Федерација на Македонија 


