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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ ВО 2017
Почитувани членови на ДФРМ, почитувани наставници и ученици,
Претседателството на ДФРМ и Комисијата за натпревари при ДФРМ изразуваат
благодарност до вас и до училиштата домаќини за успешната организиација на
општинските натпревари по физика одржани на 18 февруари 2017 година. На
учениците и менторите им честитаме за успехот.
Ве информираме дека учениците што освоиле МИНИМУМ 30 бодови на општинските
натпревари се пласираат за Регионалните натпревари.

Регионалните натпревари по физика за учениците од основните и
средните училишта ќе се одржат во сабота на 8.4.2016
(пристигнување на учениците во 9.30, а натпреварот почнува во 10.00 часот)
На регионалните натпревари, учениците што ќе постигнат резултат над 50 поени ќе
добијат дипломи, нивните наставници - ментори исто така ќе добијат диплома.
Учениците и наставниците-ментори на учениците што ќе постигнат резултат помалку од
50 поени ќе добијат сертификат за учество. Овие дипломи/сертификати ќе се доделат
за време на одржување на Републичките натпревари.
Котизацијата за учество на натпреварите по физика е 400,00 денари по
натпреварувач. Котизацијата се плаќа на уплатница најдоцна до 20.3.2017 година. На
истата задолжително треба да се запише име и презиме на ученикот-натпреварувач,
а доколку на иста уплатница се плаќа котизација за повеќе ученици, тогаш до
благајникот на ДФРМ (ristepd@pmf.ukim.mk) треба да се испрати Email со список на
ученици за кои е уплатена котизацијата. Ве молиме да го запазите рокот за уплата
заради точниот број на натпреварувачи и успешна организација на натпреварите во
сите региони. Котизацијата за учество на натпреварот што ќе се плати помеѓу 21 март

и 3 април е 600,00 денари. Учениците за кои не е уплатена котизација до 3 април
2017 година немаат право да учествуваат на регионалниот натпревар.
Наставниците-ментори се должни да уплатат членарина за 2017 година, исто така
најдоцна до 20.3.2017 година. ДФРМ нема да додели сертификати/дипломи на
наставници/ментори кои не ја уплатиле членарината до наведениот датум. Согласно
одлуката донесена на Годишното собрание на ДФРМ одржано на 13.2.2016
членарината е 500,00 денари во која покрај котизација за натпреварите се вклучени и
погодности за учество на Школа „Млади физичари“, учество на Конференции на
ДФРМ и сл.
Примерок уплатница со потребните податоци може да се најде на web страната на
ДФРМ (www.dfrm.org).
ДФРМ може да побара уплатница на увид само за натпреварувач/ментор доколку се
утврди несогласување меѓу списокот на потенцијални натпреварувачи/ментори и
електронскиот извод од банка.
Примерок уплатница со потребните податоци може да се најде на web страната на
ДФРМ (www.dfrm.org).
Учениците кои на истиот датум (08.04.2017) ќе одберат да учествуваат на Регионалниот
натпревар по биологија, а се пласирале и за Регионалниот натпревар по физика, по
нивно барање или барање на менторот (испратено на fizikanatprevari@gmail.com)
најдоцна до 10.4.2017 година ќе можат да земат учество на Државниот натпревар по
физика. Ваквото решение е донесено по консултација со менторите и координаторите
во општините. Ваквата отстапка се прави само за овие ученици и за овој натпревар,
поради тоа што ДФРМ мораше да ја промени датата за регионален натпревар
(25.3.2017), објавена на страната на ДФРМ во декември 2016 година. Причината за оваа
промена е тоа што Владата на РМ овој ден (сабота 25.3.207) го прогласи за работен за
учениците од основните и средните училишта.
Ослободени од учество на регионалниот натпревар се и учениците што истовремено
учествуват на ММО која се одржува на истиот датум.
Овие ученици исто така задолжително ја уплаќаат котизацијата за натпреварите како и
останатите ученици, а исто и нивните ментори членарината во ДФРМ.
50 Регионални натпревари по физика за учениците од основните и средните општински
училишта, училиштата на град Скопје и приватните училишта во Република Македонија
ќе се одржат на 8 април 2017 (сабота), со почеток во 10 часот во пет региони, и тоа:
Регион 1

(за учениците од основните училишта)
Природно-математички факултет - Скопје (горна зграда) - Скопје, Куманово, Велес,
Неготино, Кавадарци, Крива Паланка, Кратово и помалите места. Одговорно лице:
Игор Донов, тел. 070 682 190, igordonov@gmail.com
(за учениците од средните училишта)
Скопје (СУГС „Јосип Броз Тито“ - Скопје) - Скопје, Куманово, Велес, Неготино, Кавадарци,
Крива Паланка, Кратово и помалите места. Одговорно лице:
Цветко Неделковски, тел. 071 365 260, vespazijan@gmail.com
Регион 2
Струга (ПСУ „Јахја Кемал“ –Струга) - Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Ресен, Демир Хисар, М.
Брод, Крушево и помалите места. Одговорно лице:
Неслихан Дурсун, тел. 071 248 435, neslihan.dursun@ykc.edu.mk,
Регион 3
Делчево (ООУ „Ванчо Прке“ - Делчево) - Виница, Кочани, Штип, М. Каменица, Делчево,
Берово, Пехчево, Св. Николе, Пробиштип, Злетово и помалите места.
Одговорно лице: Гоцевски Кирчо, тел. 070 466 077, kirco.gocevski@gmail.com
Регион 4
Струмица (СОУ „Јане Сандански“ - Струмица) - Богданци, Струмица, Радовиш, Валандово,
Гевгелија, Демир Капија, Дојран и помалите места. Одговорно лице:
Белчовски Ванчо, тел: 075 489 998, vmbelchovski@gmail.com
Регион 5
Тетово (СОУ „7 Март“ - Тетово) - Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар и помалите места.
Одговорно лице: Редона Изаири, тел. 071 324 618, redonaizairi@hotmail.com
Скопје, 23.3.2017
Претседател на ДФРМ
Доц. д-р Боце Митревски

