
 

 

ПРОПОЗИЦИИ  

ДРЖАВНО ПАРОВНО ПРВЕНСТВО на Македонија за 2022 

за куглари и кугларки, сениорска категорија 

26.11.2022, Битола 

 

1. Организатор на државното паровно првенство на Македонија - 2022, е КФСМ 

2. Државното паровно првенство ќе се одржува во Битола на 26 ноември и ќе биде 

првенство со еден настап на секој од паровите, а победник ќе биде оној пар кој 

ќе има најдобар вкупен збир на соборени дрва. Натпреварувачите во парот 

настапуваат еден до друг. Се игра стандардно 120 кугли по натпреварувач т.е. 

2х120 за парот. Паровите се определуваат по воља на натпреварувачите. 

Победниците во машка и во женска категорија ќе се стекни со титулата 

ДРЖАВЕН ПРВАК ВО ПАРОВИ НА МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 година. 

3. Право на настап имаат сите кои поседуваат македонска патна исправа, без 

разлика дали се регистрирани куглари во КФСМ или не, со наполнети 14 години 

како минимален возрасен праг и без лимит за максимален возрасен праг. 

4. Регистрираните куглари и кугларки мора да имаат лекарски валиден преглед, кој 

го докажуваат со натпреварувачката книшка, додека нерегистрираните, мора да 

донесат потврда за извршен лекарски преглед од овластен спортски лекар, не 

постар од 1 година. 

5. Распоредот за настап на играчите на државното паровно првенство ќе се одреди 

со полуделигирана ждрепка. Поради патувањето и должината на 

натпреварувањето, предност ќе се даде на натпреварувачите кои патуваат.  

Доколку има повеќе пријавени парови, домашните куглари ќе настапат порано. 

6. Во случај на постигнат ист вкупен резултат, победник е оној пар кој има вкупно 



подобро чистење. Доколку и тој критериум е еднаков, победник е парот кој има 

вкупно помалку промашени удари. Доколку и во тој случај нема победник, ќе се 

игра на три кугли по натпреварувач или вкупно 6 по пар, во полни, се додека 

нема победник. 

7. Котизација за учество: 1000 денари по пар.  

Оператор на КФСМ: ЗГ „Кугларски клуб Вардар 2014 Скопје – наменска сметка 

2100 6949 8350 263, НЛБ Банка. 

8. Пријавувањето на паровите е можно само со платена котизација која ќе биде 

проследена со пријавата во прилог. Пријавувањето го прави клубот за кои се 

регистрирани со писмена пријава до КФСМ или самостојно на 

kfmacedonia2010@gmail.com најдоцна до 16.11.2021 година, до 23.59 часот. 

Пријаввањето после оваа дата, ќе изнесува 2.000 денари по пар. 

9. Организаторот ќе обезбеди медали и дипломи за првите три парови во машка и 

женска категорија. Истите свечено ќе бидат предадени по завршување на 

вториот натпреварувачки ден. 

10. Првенството ќе го спроведат македонските лиценцирани судии; Игор 

Михајловски, Љупчо Спировски, Тоде Ристевски, Драган Младеновски.  

11. Во случај на нерегуларност или кршење на кугларско правило, натпреварувачот 

или парот има право да поднесе жалба и за истата се депонира 1000 денари до 

судиите. Доколку истата биде усвоена, се враќаат средствата, доколку не се 

усвои, судиите средствата ги уплаќаат на операторот на КФСМ. 

 

 

Скопје,06.11.2022 година                                                    ИЗВРШЕН ОДБОР НА КФСМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


