
Odluka br.4 
 

Upravniot odbor na Teniska Federacija na Severna Makedonija na svojata sednica 

odr`ana по електронски пат на ден 06.07.2020 година, ja промени одлуктата 4, која сега 
гласи: 

O D L U K A 
za opredeluvawe na pomo{ na  

teniskite klubovite ~lenki na Teniska Federacija na Severna Makedonija 

za organizacija na turniri od Kalendaot za natprevari za 2020 godina 

за време на пандемија КОВИД-19 
 

 
^len 1 

Teniska Federacija na Severna Makedonija na klubovite organizatori na Otvoreni 

prvenstva, Dr`avni Prvenstva и Masters turniri во категории 12,14,16 i 18 godini za 

Ma`i i @eni i за kategorija Veterani, а кои се дел od Kalendarot za natprevari na TFSM 

za 2020 godina за време на пандемија КОВИД 19, dodeluva: 
-   за секој натпревар 4 нови топки, по 2 топки за секој играч на натпреварот кои остануваат во 

клубот организатор, освен Ветеранските турнири, каде токите остануваат кај играчите 
- Diplomi za pobednikot, finalistot i 1/2 finalistite 

- За Државните првенства: Pehari za osvoeno 1 i 2 mesto 

- Медаљи за освоено 1,2 и 3 место на Мастерс турнирите 
 

^len 2 
 

1. Turniri od proektot Detski tenis (Crveni, Portokalovi i Zeleni)  

- Topki црвен и портокалов тенис: секој натпреварувач добива по едно топче за време на 
играње во групи, кое по завршување останува кај клубот домакин 

- Topki портокалов тенис: за време на елиминациониот турнир, секој натпреварувач 
добива по едно топче за одигрување на натпреварот кое по завршување останува кај 
клубот домакин 

- - Topki зелен тенис: секој натпреварувач добива по едно топче за време на играње во 
групи, кое по завршување останува кај клубот домакин 

- Topki зелен тенис: за време на елиминациониот турнир, секој натпреварувач добива по 
едно топче за одигрување на натпреварот кое по завршување останува кај клубот 
домакин 

 
^len 3 

Ovaa odluka stapuva vo sila na denot na nejzinoto donesuvawe i se odnesuva na 

natprevaruva~kata 2020 godina za vreme na pandemija Kovid 19. 

 

       Teniska Federacija na Severna Makedonija 
        Pretsedatel na Upravniot Odbor 
            Aleksandar Ivanovski 

 Skopje, 06.07.2020  godina 


