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ПРАВИЛНИК 

 ЗА ПЛИВАЧКИ СУДИИ НА ПФМ И СУДЕЊЕ 

 

 

Член 1 

 

Со овој правилник кој е во согласност со член 22, член 29 и член 33 од статутот на Пливачката 

федерација на Р. Македонија ( во понатамошен текст ПФМ ) се утврдуваат правилата и принципите  во 

организирањето и работењето на одборот на пливачките судии на ПФМ а во согласност со законот за 

спорт на Р. Македонија и актите на ПФМ, се прецизираат условите под кои се стекнува титула пливачки 

судија, надлежности, рангирање, како и други работи битни за работата на пливачките судии. 

 

Член 2 

 

Сите пливачки натпревари согласно член 10, член 47, член 48 и член 49 од  стстутот на ПФМ на 

територијата на Р Македонија , ги водат пливачки судии кои се стекнале со лиценца за таа титула според 

одредбите на овој правилник или според актите на ПФМ. 

 

ОДБОР НА ПЛИВАЧКИ СУДИИ НА ПФМ 

 

Член 3 

 

Одборот на пливачките судии на Пливачката федерација на Македонија (понатамошен текст ОПС 

на ПФМ ) и претседателот на ОПС на ПФМ согласно член 29 од статутот на ПФМ ги избира управниот 

одбор на ПФМ како дел од Техничките одбори за пливање и маратонско пливање на ПФМ. ОПС на ПФМ 

од редовите на судиите од повисок ранг и од еминентни спортски работници назначуваат едукатори, 

обучувачи и испитувачи за да вршат едукација и обука на кандидатите за пливачки судии и да 

организираат испити кои се состојат од теоретски и практичен дел и издава лиценци и сертификати за 

пливачки судии. 
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Член 4 

 

 Управниот одбор на ПФМ го именува ОПСна ПФМ како дел на Техничките одбори на ПФМ. 

ОПС на ПФМ е постојано работно тело кое : 

 Спроведува директиви и работни задачи кои му се наложени од УО на  ПФМ. 

 Изготвува план и програма за работа на ОПС на ПФМ. 

 Делегира пливачки судии за сите пливачки натпревари. 

 Ги преведува, толкува и применува меѓународните FINA пливачки правила. 

 Назначува едукатори, обучувачи и испитувачи за пливачки судии. 

 Води грижа за обезбедување на нови кадри за пливачки судии од редовите на активните 

и поранешните пливачи, спортските работници и останатите граѓани. 

 Врши подготовка  на кандидати и полагање на испити за пливачки судии како и начин на 

кој тие ќе се спроведуваат. 

 Одредува критериуми за проверка на знаењето на пливачките судии. 

 Подготвува и спроведува стручни семинари за сите судии, прави анализи и превзема 

мерки за унапредување на судењето. 

 Води евиденција за судии и за нивните активности. 

 Соработува со меѓународни организации поврзани со пливачкиот спорт. 

 Предлага кандидати за меѓународни судии. 

 Издава лиценци и сертификати за посета на семинари и обуки за пливачки судии . 

 Донесува кодекс за судење на пливачки натпревари и кодекс за однесување на 

пливачките судии на натпреварите . 

 Изрекува опомени и доставува предлог за санкции до УО на ПФМ за непочитување на 

правилата, правилниците за работа и не придржувањето на кодексот за пливачки судии 

од страна на пливачки судии. 

 Оддржува работни состаноци кои ги води претседателот и води записници за истите. 

 Одлуките ги носи со гласање (просто мнозинство) и истите ги доставува до УО на ПФМ. 
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Член 5 

 

 ОПС на ПФМ брои најмалку 5 члена. 

 ОПС на ПФМ одрзува редовни работни состаноци кои ги води претседателот на ОПС на ПФМ или 

неговиот заменик, и на истите води записници. 

 

РЕГИСТРАЦИЈА НАДЛЕЖНОСТИ ПРАВА И СТАТУС НА ПЛИВАЧКИТЕ СУДИИ НА ПФМ 

 

Член 6 

 

Со титулата пливачки судуја се стекнува согласно правилата на ПФМ. Пливачки судија мoже да 

биде секој граѓанин на Р. Македонија , како и секој припадник на македонската дијаспора. 

                          

Член 7 

 

Пливачки судија не може да биде лице за кое се води дисциплинска постапка од надлежните 

тела на ПФМ, како и лице  кое е суспендирано од надлежните тела на ПФМ. 

 

Член 8 

 

Регистрација и лиценцирање на пливачки судии се врши согласно правилниците на ПФМ. 

Регистрација на пливачки судии врши ПФМ и води евиденција за издадени судиски лиценци и 

сертификати за посета на семинари и обуки и одредува какви евиденции ќе води а се однесуваат на 

пливачките судии. 

 

Член 9 

 

Категории на пливачки судии се : 

 Пливачки судија-почетник. 

 Пливчки судија. 

 Пливачки судија од повисок ранг. 

 Пливачки судии на електроника и електронска обтаботка. 
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Член 10 

 

Пливачките судии на натпреварите ги вршат следниве должности: 

 Главен судија 

 Стартер 

 Судија на стил 

 Инспектор на свртување 

 Судија на свртување 

 Судија на влез во цел 

 Мерач на време 

 Помошник стсртер 

 Судија на јаже 

 Оператор за електронско мерење 

 Оператор за електронска обработка на податоци 

 Спикер 

 

Член 11 

 

Пливачки судија  и пливачки судија-почетник може да ги веши следниве должности: 

 Судија на свртување 

 Судија на јаже 

 Мерач на време 

 Помошник стартер 

 Спикер 

 

Пливачки судија од повисок ранг може да ги извршува следниве должности: 

 Главен судија 

 Стартер 

 Судија на стил 
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 Инспектор на свртување 

 Судија на свртување 

 Судија на влез во цел 

 Мерач на време 

 Судија на јаже 

 Помишник стартер 

            

Пливачки судија на електроника и електронска обработка ги врши следниве должности:       

 Електронско мерење 

 Електронска обработка на податоци 

 

Член 12 

 

Пливачките судии за натпреварите на кои судат имаат право на паричен судиски надомест а 

износот и начинот на исплата го одредува УО на ПФМ а е во согласност со тарифникот за пливачки 

судии. 

Тарифникот за пливачки судии го изготвова ОПС на ПФМ а го дава на усвојување УО на ПФМ. 

Судискиот надомест може да не биде исплатен докилку  однапред судијата и организаторот така 

се договорат. 

Едукаторите, обучувачите и испитната комисија за извршена едукација ,обука, изготвени 

материјали за едукација и испитување и спроведена испитна сесија имаат право на паричен надомеат а 

износот и начинот на исплата го одредува УО на ПФМ согласно со тарифникот за едукатори, обучувачи и 

испитувачи донесен од ОПС на ПФМ. 

 

Член 13 

 

Судиите како службени лица на пливачките натпревари се должни да носат бела облека сем ако 

со одлука на организаторот поинаку е одлучено. 

Судиската облека се состои од: 

 Бели маици чии ракави ги прекриваат рамената. 

 Бели панталони (сукњи ) долги или кратки но не пократки од 10 cm над колената . 

 На регионалните , градските и државните натпревари на судиската облека задолжителни 

се логоата на  ПФМ. 
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 На судиските облеки не смее да има рекламни обележја сем на официјалните спонзори 

на ПФМ. 

 

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИТЕ СУДИИ НА ПФМ НА 

НАТПРЕВАРИТЕ 

 

Член 14 

 

Пливачките судии на натпреварите на кои што судат мора да се однесуваат авторитетно 

достоинствено и непристрасно. 

Пливачките судии мора да ги почитуваат и извршуваат наредбите на главниот судија кои се во 

согласност со FINA правилата и правилниците на ПФМ. 

Судиите на пливачките натпревари не може да извршуваат друга должност сем таа која му е 

доделена и не смее да ја напушти должноста без одобрение на делегатот и главниот судија. 

Судиите не смеат да имаат конфликт на интереси и мора да го почитуваат правилото за фер 

судење. 

Судиите одлуките мора да ги носат самостојно и согласно со FINA правилата . 

Судиите мора пред ,за враме и после натпреварот меѓусебно да комуницираат и да соработуваат 

со меѓусебно почитување. 

Судиите мора да се воздржат од јавно критикување и оценување  на работата на колегите и 

останатите спортски работници. 

Судиите мора самостојно или во соработка со стручни лица континуирано да се усовршуваат а со 

цел да ги владеат правилата и измените на правилата како би се стекнале со знаење кое би го 

применувале на пливачките натпревари. 

Судиите своите одлуки не смеат да ги коментираат и да ги образложуваат  на тренерите и 

делегатите од клубовите без одобрение на главниот судија и делегатот на натпреварот. Своите одлуки ке 

ги пренесуваат искличиво на надлежниот судија, а заинтересираните лица во однос на својата одлуката  

ги упатуваат кај главниот судија и делегатот на натпреварот. 

Судиите на пливачките натпревари не смеат да имаат предрасуди према учесниците на 

натпреварот. Судиите сите спортисти и учесници на натпреварот рамноправно ги третираат без разлика 

на нивниот пол, ментална  и физичка способност , вера , расна и национална припадност. 

Судиите на пливачките натпревари не смеат да се однесуваат непримерно, навредливо и 

насилнички. Со своето однесување не смеат да го нарушуваат угледот на колегите и угледот на ПФМ. 
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ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 15 

 

Пливачките клубови кои се членки на ПФМ се должни да именуваат делегат за пливачките 

натпревари, кој ќе има овластување да поднесува приговори на натпреварите. 

Делегатот на пливачкиот клуб неможе да биде активен учесник (тренер, пливач, судија) на 

натпреварот на кој е делегиран. 

 

Член 16 

 

Пливачките клубови кои организираат натпревари, како домашни така и меѓународни, должни 

се за истите да се обратат до ПФМ и ОПС на ПФМ, да достават програма за натпреварот, врз основа на 

која ОПС на ПФМ ќе делегира судии за тој натпревар. Без делегирани судии од страна на ОПС на ПФМ 

пливачките клубови нема да добијат дозвола од страна на ПФМ за организација на натпреварот. 

По добиената дозвола од страна на ПФМ, пливачките клубови може да објават покана за 

натпреварот. 

Пливачките клубови кои организираат натпревари, а се членки на ПФМ, се должни да именуваат 

кординатор за пливачки судии и да делегираат најмалку двајца судии кои ќе членуваат и активно ќе 

учествуваат во судиската организација. 

Кординаторот за пливачки судии има обврска да: 

 Одредува листа на судии и предлага кандидати за судии кои активно ќе учествуваат во 

судиската комисија. 

 Соработува со судиската комисија на ПФМ и спроведува задачи кои му ги наложува 

судиската комисија. 

 Води евиденција за судиите. 

 

Член 17 

 

Непочитување и неизвршување на одредбите од овој правилник повлекува дисциплинака 

одговорност во согласност со дисциплинскиот правилник на ПФМ 
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Член 18 

 

Измени и доплонувања на овој правилник носи УО на ПФМ по предлог на ОПС на ПФМ. 

 

Член 19 

 

Овој правилник стапува на сила со денот на донесовањето од УО на ПФМ. 
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