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ПРАВИЛНИК  

за водење, организирање и стекнување називи во 

областа на спортското качување и едукација 

Член 1 
Со овој правилник се регулираат правилата за водење и организирање на називи  
за спортските качувачи и на образовниот кадар во областа на спортското 
качување.  
Овој правилник се однесува за сите здруженија - клубови кои се членови на МСКФ 
и се занимаваат со спортско качување. 
 

Член 2 
Називот на оние кои се занимваат со спортско качување се: 
 
1. Курсист спортски качувач : е секој оној, кој се пријавил за курс во спортско 
качување. Тој може, но и не мора да биде член на клубот. Курсистот се обучува во 
вежбални и на природни карпи со потребната сигурносна опрема, по 
стандардната програма изнесена во документите „Тек на курс за Спортско 
Качување“. Инструкторот има должност да направи досие за курсистот и уредно 
да го води во текот на курсот. 
 
2. Спортски качувач може да стане курсист кој има наполнето 16 години и 
успешно го поминал испитот за спортски качувач. Испитот за спортски качувач се 
одвива во рамки на спортско качувачки клуб. Спортскиот качувач е способен да 
качува, осигурува и води насоки од една должина на јаже.  
Ако спортскиот качувач е заинтересиран за качување на насоки со повеќе 
должини на едно јаже, постои можност за посета на курс за повеќе-должинско 
качување.  
По успешното полагање на испитот за спортски качувач или испитот за повеќе-
должинско качување, клубот прави и чува записници од полагањата, доделува 
диплома за положен испит и за положениот испит го известува секретарот на 
МСКФ. 
 

Член 3 
 

Назив на едукативниот кадар во областа на спортското качување е:  
 
1. Инструктор спортски качувач : е секој спортски качувач, кој има наполнето 18 
години и успешно го поминал испитот за спортски качувач - инструктор. На 
испитот можат да се пријават спортски качувачи кои положиле за спортски качувач 
пред најмалку две години, го поминале испитот за повеќедолжинско качување и 
кои го поминале курсот за спортски качувач - инструктор. Исто така, кандидатот за 
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инструктор треба да има искачено барем 10 насоки со тежина минимум 6b на 
Црвена точка или на Поглед и барем 2 повеќе-должински насоки. Времетраење на 
курсот за спортски качувач инструктор е даден во документите „Тек на курс за 
Спортски Качувач Инструктор“.  
Инструкторот е обучен за организација и водење курсеви во спортско качување  
 
2. Инструктор 1 степен: е секој инструктор спортски качувач, кој успешно го 
поминал курсот за инструктор 1 степен и кој качува минимум 7а на црвена точка. 
Право на учество на курс за инструктор 1 степен има секој инструктор спортски 
качувач, кој организирал два курса за спортско качување. Инструкторот 1 степен е 
обучен за осмислување, организирање и водење тренинг на спортски качувач. 
 

Член 4 
 
Курсеви за стекнување називи: 
 
1. Курсот за спортско качување го организира и води лиценциран спортско 
качувачки инструктор. За да кандидатот стане курсист, задолжително е уверение 
за способност за спортско качување, издаден од клиника за спортска медицина.  
Курсистот ги совладува техниките за безбедно качување согласно со програмата 
дефинирана во документите „Тек на курс за Спортско Качување“ и „Тек на курс за 
повеќе-должинско качување“. Должност на инструкторот е да го ажурура досието 
за курсистот. Цената на курсот ја утврдува секој инструктор засебно. 
 
2. Курсот за спортски качувач инструктор го организира инструкторската 
комисија при МСКФ. Таа е задолжена еднаш годишно да направи јавен повик за 
курс за инструктори. Кандидатите си одбираат ментор кој ги води низ програмата 
дадена во документите „Тек на курс за Спортски Качувач Инструктор“. Ментор 
може да биде секој спортски качувач водич, спортски качувач инструктор 1 степен 
или спортски качувач инструктор со минимум 2 години стаж. Должност на 
Менторот е да го ажурура досието за курсистот и спремно да го достави до 
испитната комисија како доказ за завршен курс. 
За кандидатот е задолжително лекарско уверение за способност за бавење со 
спорт - спортско качување од спортска медицина. Цената на курсот ја одредува 
менторот. 
 
3. Курсот за спортски качувач инструктор 1 степен го организира 
инструкторската комисија при МСКФ. Таа е задолжена еднаш годишно да направи 
јавен повик за курс за инструктори 1 степен. Курсот се состои од семинар на кој се 
преставуваат основи на тренингот и методологии поврзани со напреден тренинг 
за спортско качување. 
За кандидатит е задолжително уверение за способност за спортско качување, 
издаден од клиника за спортска медицина. Цената на курсот ја одредува 
менторот. 
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Член 5 
Полагања за називи: 
 
1. Секој спортско качувачки клуб е задолжен за организирање и изведување на 
полагање за спортски качувач и доделување дипломи за положен испит односно 
стекнат назив спортски качувач. Клубот е должен да организира барем едно 
полагање на 6 месеци доколку има заинтересирани кандидати.  
Водач на испитите треба да биде инструктор спортски качувач, на кој по потреба 
може да му асистираат спортски качувачи. Во комисија мора да бидат барем 
двајца. За да биде успешно поминат испитот, курсистите треба да го докажат 
своето практично и теоретско знаење во сите области дефинирани со програмата. 
Цената на полагањето ја утврдува клубот кој го организира полагањето. 
 
2. Инструкторската комисија при МСКФ е одговорна за организирање полагање за 
спортски качувач инструктор. Инструкторската комисија при МСКФ е должна е да 
организира, барем еднаш годишно, полагање за спортски качувач инструктор, кое 
треба да биде најавено на веб страницата барем еден месец однапред. 
Полагањето се изведува пред комисија од тројца инструктори од кој барем еден 
има повеќе од 2 години инструкторски стаж. Комисијата ја бира МСКФ. Кандидатот 
во текот на полагањето треба да ја качи насока со тежина 6b одбрана од 
комисијата. 
Цената на полагањето во редовен термин е 50 Евра. Вонредно полагање е 
возможно по барање на кандидатот и цената е 100 Евра. 
 

Член 6 
Релиценцирање и губење на назив 
 
1. Називот спортски качувач не се губи ниту обновува. Сепак, клубовите имаат 
право да организираат проверки и дополнителни работилници за обновување на 
знаењата на своето членство. 
 
2. Називот спортски качувач инструктор не се губи, но мора да се обновува. Секој 
инструктор кој две години по ред нема да го посети годишниот собир на 
инструктори ја губи лиценцата. Така, тој станува пасивен спортски качувач 
инструктор. Пасивен инструктор нема право да води курсисти за спортско 
качување ниту да биде член на комисиите за полагање. 
За пасивниот инструктор стане повторно лиценциран потребно е да го пре-полага 
испитот за спортски качувач инструктор. Пасивниот инструктор не мора да 
поминува курс за инструктор повторно. 
 
3. Називот спортски качувач инструктор 1 степен не се губи, но мора да се 
обновува.Секој инструктор 1 степен кој две години по ред нема да го посети 
годишниот собир на инструктори ја губи лиценцата односно станува пасивен 
инструктор. За пасивниот инструктор стане повторно лиценциран потребно е да го 
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пре-полага испитот за спортски качувач инструктор. Пасивниот инструктор не 
мора да поминува курс за инструктор повторно. 
 

Член 7 
Признавање на лиценца од сродно/странско потекло 
 
Ако кандидат за некој назив доаѓа со предзанаења, тогаш тој не мора да поминува 
низ курс, но мора помине полагање. На полагањето мора да ги покаже техниките 
стандардизирани од МСКФ. Понатаму за нив важат истите правила за 
Релиценцирање и губење на назив кажани во член 6. 
 
 
Скопје, 27.06.2011 
                          Комисија за спортски качувачи  Инструктори 
        Марјан Киндалов 
                    претседател  
 
 


