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1.ВОВЕД
Извештајот за работата на Карате федерацијата на Македонија за периодот 01.01.2008 до
31.12.2008 година преставува сумарен преглед за планираните и програмираните активности на
федерацијата и истиот произлегува од поединечните документи, кои за секоја реализирана
активност се разгледувани и усвојувани од Извршниот одбор на КФМ.
Карате федерацијата на Македонија во извештајниот период ги реализираше сите
активности предвидени во Календарот на КФМ, со исклучок на учеството (на кое не се настапи од
објективни причини) на Балканското првенство за сениори, кое се одржа на 12-13.04.2008 година
во Волос, Грција и Универзитетското првенство во карате (кое беше откажано од страна на УКИМ
поради објективни причини).
Покрај планираните активности во натпреварувачкиот дел за подобрување на состојбата во
судиската организација беа организирани судиски семинари кои придонесоа за организирана
едукација на судиите и нивно лиценцирање според објективизирани критериуми.
Каратистите на македонија во овој извештаен период постигнаа забележителни резултати
на меѓународни првенства, особено за одбележување се резултатите постигнати на:
•
На Европското првенство за кадети и јуниори, одржано во Трст, Италија (14-16.02.2008
год), Иво Цветковски во кумите, категорија -70кг и Мартин Несторовски во категорија -80кг,
освоија бронзени медали
•
На Европското првенство за сениори, одржано во Талин, Естонија (02-05.05 2008 година)
Ардита Исени освои бронзен медал во кумите во категоријата -60кг.
•
Светското универзитетско првенство, одржано во Вроцлав-Полска (13-16.07.2008 година).
Ката тимот во состав Тамара Рибарска, Сања Николиќ и Марија Гудеска освоија златен медал во
кати екипно, додека Сашко Патраклиев освои бронзен медал во кумите, категорија -70кг.
•
Балканското првенство за пионери и помлади кадети се одржа во Крагуевац, Србија (2021.09.2008 година),на кое што младите каратисти освоија 16 медали и тоа: 1 златна (Берат Јакупи),
2 сребрени (Поликсенија Јовановска и Васил Бешлиев) и 13 бронзени (Никола Димитриевик,
Даниел Петковски, Мурсел Мисини, Марија Теодосиева, Валјон Алилји, Симона Заборска, Тодор
Ристевски, Дејан Црничиќ, Николче Мирчевски, Мартин Петревски, Ката тим машки 1992-1994
година, ката тим женски 1992-1994 година, кумите тим машки 1992-1994 година.
•
Успешно учество на нашата репрезентација на поголем број меѓународни турнири и тоа:
Меѓународен турнир златен појас во Чачак; Меѓународен турнир Германија (Огнен Груевски,
бронзен медал); Меѓународен турнир Трбовље опен.
•
Од Агенцијата за млади и спорт доделени се нови стипендии на Марија Гудеска, Верица
Трајковска, Зорица Спиркоска, Мартин Несторовски, Стефан Андов, Ардита Исени како и
стручниот тим Златко Димоски, Димче Савевски, Мирче Јанушевски, Бошко Заборски, Неат
Шефкети и Кирче Патраклиев.
•
Агенцијата за млади и спорт додели 30 стипендии на млади надежи во карате спортот.
•
На ,,Спортскиот Оскар’’ каратистите имаа најголем број на номинации од поединечните
спортови.
Подетални информации за реализираните активности се дадени во соодветните наслови на
овој извештај.

2.ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ
Карате федерацијата на Македонија, на 29.03.2008 година, одржа редовно годишно
изборно собрание. На истото се спроведоа избори за претседател на Федерацијата, Извршен одбор
и Надзорен одбор, со мандат од 4 години, од 29.03.2008 до 29.03.2012. На годишното собрание во
име на Европската карате федерација беше присутен и господинот Александар Тодоров, од
Република Бугарија, кој во свое име и ЕКФ ги поздрави присутните делегати и посака успешна
работа.
По спроведените процедури, пропишани во Статутот на Федерацијата, Собранието за
претседател на Федерацијата го избра дипл. правник Драган Стојановски, кој доби 32 гласа од
вкупно 55, а досегашниот претседател Јован Лазарев, доби 22 гласа, едно ливче беше неважечко.
За членови на Извршниот одбор, покрај Претседателот се избрани:
1.Мирослав ЧАдиковски
2. Мирослав Вујиќ
3. Томе Чемерски
4. Гоце Петров
5. Бесник Мурати
6. Џавид Мехмети
7. Зоран Ѓорѓески
8. Атанас Филиповски
За членови на Надзорниот одбор се избрани:
1. Диме Ангелевски
2. Тоше Кратовски
3. Киро Христовски
4. Ѓорѓи Хубрев
5. Џељал Љата
6.Роланд Паулин
7. Кирче Патраклиев
Организацијата и целокупниот тек на седницата мина во крајно демократска и коректна
атмосфера, што беше позитивно оценето и од
претставникот
на
Европската карате
федерација (ЕКФ), г-дин. Александар Тодоров,
кој на крајот имаше само пофални зборови за
нивото на кое се одржа Собранието
Новоизбраниот претседател пред членовите на Собранието, истакна дека неговата работа
ќе ја извршува работејќи во близок контакт со клубовите и тренерите. Ќе се обиде малите клубови
да ги подигне на повисоко ниво, да бидат еднакво успешни како и поголемите клубови, како и
дека подетална програма за работа на Федерацијата ќе биде претставена на првиот нареден
состанок со преставниците на сите клубови.

3.МЕЃУНАРОДНА ПРОГРАМА
3.1ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ЗА КАДЕТИ И ЈУНИОРИ
Трст, Италија 14-16 фебруари 2008 година.

Бронзени медали за Иво Цветковски и Мартин Несторовски
Иво Цветковски во категоријата -70 кг. го освои бронзениот медал. Тој во првото коло
беше слободен, во второто коло извојува победа над Боулон (DEN) со 4:0, трето коло пораз од
Грилон (FRA) со 0:1. Во репасажот извојува победа над Сколд (SWE) со 1:0, Луцуц (CRO) и во
борбата за трето место извојува победа над Мартинез (ESP). Мартин Несторовски во категоријата
-80 кг. исто така го освои бронзениот медал. Во првото коло го победи Асценсао (POR), во
второто коло загуби од Еркан (TUR). Во репасаж ги победи Мундели (SCO), Икан (NED), а во
борбата за третото место го победи Нестов (BUL).
Во категоријата кати Марија Гудеска го освои петтото место.Таа извојува три победи:
Лилиум (EST), Криег (GER), Думик (HRV). Во полуфинале изгуби од Мадјаревиќ (SRB). Во
борбата за бронзениот медал загуби од Артс (HOL).
Стефан Андов во категоријата -65 кг. го освои петтото место. Во првото коло го победи
Васеур (HOL) со 1:0, во второто коло го победи Кеенан со 4:3. Трето коло победа над Јосепхине со
6:2. Во борбата за полуфинале загуби од Келбасса со 1:0 а во репасаж загуби од Муховиц со
резултат 1:6.
Ката тимот во состав Марија Гудеска, Верица Трајковска и Зорица Спиркоска во првото
коло загуби од екипата на Италија со 5:0 а во репасажната борба загуби од тимот на Турција со
1:4.
Јуниорскиот кумите тим во состав: Иво Цветковски, Мартин Несторовски, Александар
Постолов, Југослав Стефанов, Марјан Донев и Вања Груевски во прво коло ја победи екипата на
Германија со 3:0, но во второ коло загуби од екипата на Хрватска со 1:3. Во репасажната борба
загубија од екипата на Швајцарија со 2:3.
Јуниорскиот женски кумите тим во состав: Наташа Стефановска, Велерда Селими
и Мери Радичевска во прво коло загуби од екипата на Црна Гора со 1:2.

3.2ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ЗА СЕНИОРИ,
Талин, Естонија 2-5 мај, 2008 година
На Европското првенство за сениори во Талин-Естонија во конкуренција во 42 земји со 509
натпреварувачи за Македонската карате репрезентација го постигнаа следниот успех.
Ардита Исеини, во конкуренција од 31 натпреварувачка во категоријата -60кг. после
четири последоватени победи и еден пораз од Шпанската натпреварувачка( која воедно стана

финалист-односно нова европска шампионка) се пласираше на третото место и го освои
бронзениот медал.

Ардита Исени на победничкиот пиедестал
Ардита Исени во првото коло ја совлада репрезентативката на Франција Е Лхоммеау (3:0).
Во второто коло се сретна со К.Бобкова од Чешка и победи со 4:1. Во трето коло се сретна со
репрезентативката на Шпанија Ц.Виценте и загуби со 0:1.
Во првата репасажната борба Ардита ја победи С.Стеланд од Лухембург со 2:0, а во
втората ја победи преставничката на Германија С Спернер со резултат 4:3.
.
Пласман на седмо место во категоријата над + 60кг., постигна и нашата млада
натпреварувачка Наташа Стефановска. Таа дебитираше во сениорска конкуренција.
Жарко Арсовски во категорија +80кг, Иво Цветковски во категорија -70 кг,Ване Гонев во
категорија -75кг изгубија во првото коло, додека Огне Груевски во категорија -80кг изгуби во
второто коло.
Во ката поединечно жени настапи Тамара Рибарска во првото коло ја победи
претставничката на Азербејџан, Гурбанова со 5:0. Во второто коло се сретна со репрезентативкака
на Италија, Ботаро од која загуби со 3:2.
3.3 ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ЗА РЕГИОНИ
Марибор, Словенија, 14-15 јуни 2008 година
На Европското првенство за региони учество зема КК Металург, првак во лигата на КФМ,
кој не постигна забележителни резултати.
За време на првенството се одржа полагање за Европски судии каде што учествуваа 5
Македонски судии: Живко Дракуловски, Благој Атанасов, Зоран Стојковски, Нуредин Месими и
Игор Лазарев. Ниту еден од нив не успеа да се стекна со лиценца за Европски судија.
3.4 СВЕТСКО УНИВЕРЗИТЕТСКО ПРВЕНСТВО
Вроцлав, Полска, 13-17 јули 2008 година

Злато за Тамара Рибарска, Сања Николич и Марија Гудеска
На 6 то по ред Светско Универзитетско првенство учествуваа 39 држави.
Женски ката тим во состав Тамара Рибарска,Сања Николиќ и Марија Гудеска го освои првото
место златен медал и стана Светски универзитетски шампион.Тие до златниот медал стигнаа со 4
победи .
Во првото коло ја победија екипата на Австрија со 2-1, во второ коло победа над Хрватска исто со
2-1, трето коло победа над екипата на Германија со 2-1.
Во финалната борба ја победија екипата на Полска, каде што Полскиот тим беше дисфалификуван
во изведбата на Бункаи бидејќи една натпреварувачка од тимот го повреди скочниот зглоб и не
беше во состојба да продолжи.

Бронзен медал за Сашко Патраклиев
Сашко Патраклиев во категоријата - 70кг со четири последоватени победи и еден пораз од
Јапонскиот натпреварувач ( кој стана нов Светски универзитетски шампион ) се пласираше на
третото место и го освои бронзениот медал.
Сашко Патраклиев до медалот стигна со четири последователни победи и еден пораз.
Тој во првото коло го совлада репрезентативецот од Швајцарија С. Адриен, со резултат 5-0.
Во второто коло се сретна со Е. Паул од Германија и го победи со резултат 6-1. Трето коло се
сретна со репрезентативецот на Франција Р. Аздин и победи со 1-0. Во полуфиналето се сретна со
преставникот на Јапонија М. Даики и загуби со резултат 0-2. Во борбата за бронзениот медал го
победи преставникот на Словачка Златко Ткалец во продолжението со резултат 1-0 и го освои
бронзениот медал.
Во поединечна конкуренција кати Тамара Рибарска го освои петото место. Победа над
натпреварувачка од Швајцарија со 2-1. Второто коло загуби од преставничката на Јапанонија со 03. Во првата репасажна борба ја победи преставничката на САД, а во втората загуби од
натпреварувачката на Шпанија со 0-3.Петто место во категоријата минус - 53 кг постигна и
натпреварувачка Наташа Илиевска. Во прво коло загуби од преставничката на Јапонија Натсуки
Фујињара со резултат 2-1.
Во првата репасажна борба ја победи домашната преставничка Полјакињата Анита Бугајаг со
резултат од 1-0, во втората ја победи Шпањолката Наталија Гарциа Суарез со резултат 6-4.
Во борбата за бронзениот медал загуби од преставничката на Хрватска Јелена Ковачевич (7-1). Во
екипните настапи екипата во борби мажи се пласираше на седмата позиција.
За репрезентацијата во борби екипно настапија: Жарко Арсовски, Огнен Груевски, Сашко
Патраклиев, Ферат Корбулиќи, Стојан Ѓеорѓиоски, Богдан Мицов и Мартин Несторовски.
Во првото коло се сретнаа со селекцијата на Англија и извојуваа победа со резултат 2-2,но со
подобра поен разлика од два поени 13 - 11 за Македонија, во второто коло се сретнаа со селекција
на Турција во кое што загубија со 0-3. Во првата репасажна борба екипата на Македонија изгуби
од екипата на домаќинот, Полска.

3. 5 19-ТИ КАРАТЕ ШАМПИОНАТ ЗА СЕНИОРИ
Токио, Јапонија, 13-16 ноември 2008 година

Екипата во борби составена од Ване Гонев, Огнен Груевски, Жарко Арсовски, Гоце Петров и
Богдан Мицов во првото коло ја победија репрезентацијата на Костарика со 3:0. Ване Гонев
извојува победа со 2:0, Огнен Груевски со 7:1 и Жарко Арсовски победи со резултат 4:1. Во
второто коло кумите тимот се натпреваруваше со тимот на Египет и загуби со резултат-0:3.
Ката тимот во состав Сања Николиќ, Марија Гудеска и Тамара Рибарска беа поразени во прво
коло од ката тимот на Франција со резултат 0:5, а подоцна во репасаж, исто така, беа поразени од
екипата на Бразил со 1:4.
Тамара Рибарска во првото коло беше слободна а во второто коло изгуби од преставничката
на Јапонија со резултат 0:5.

Селекторот Бошко Заборски со натпреварувачите во кумите
На поединечните натпревари во кумите настапија следните репрезентативци: Богдан
Мицов во категоријата -65 кг не успеа да го задржи водството од 1:0 и загуби со резултат 4:2 од
Египет.
Наташа Илиевска загуби од преставничката на Еквадор.
Ардита Исени во категоријата -60 кг. се здоби со тешка повреда на коленскиот зглоб и не беше
во состојба да го продолжи натпреварот на резултат 0:0. Таа исто така, беше пријавена и во Опен
категоријата
но
поради
повредата
не
се
натпреваруваше.
Огнен Груевски извојува две победи и тоа против преставникот на Латвиа со резултат 1:0, против
натпреварувачот од Мароко со 1:0, а потоа изгуби од претставникот на Хрватска со 1:4, кој
подоцна не успеа да влезе во финалето и да му обезбеди репасаж на Огнен Груевски.
Ване Гонев настапи во категорија -70 кг. Тој во првото коло се сретна со французинот Н.Херф и
загуби со резултат 0:8.Во категоријата -75 кг настапи Ферат Корбулиќи кој во првото коло беше
слободен , во второто го совлада натпреварувачот од Естонија со резултат 2:0, во третото коло го
победи натпреварувачот од Сирија Алсапсаби а на продолжение со резултат 3:2, во борба со
Шпанецот Санчез, загуби со рез. 4:0. Во категорија -80 кг. Настапи Гоце Петров кој во првото коло
го совлада индонезиецот Салим со рез. 4:2, Во второто коло да го победи повеќекратниот европски
првак од Грција Пападопулос со рез. 6:4. Во третото коло загуби со минимален резултат 2:1 со
натпреварувачот од Иран- Јодатглатхам. Подоцна Иранецот загуби од Азербејџан со 1:0 и
можноста за репасаж се загуби.
Во првото коло Жарко Арсовки во категоријата +80 кг, се сретнa со бразилецот Карвалихо и
извојува победа со резултат 4:0, потоа во второто коло се сретна со претставникот од Црна Гора-

Цецуњанин при што загуби со резултат од 1:0.
3.6 БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО ЗА ПИОНЕРИ И ПОМЛАДИ КАДЕТИ
Каргуевац, Србија, 20-21 септември 2008 година
На 20 и 21 септември 2008 година, во Крагујевац, Србија се одржа Балканското првенство за
пионери и помлади кадети. Карате Федерацијата на Македонија учествуваше со 76 натпреварувачи
предводени од селекторот за кати Стојан Андриевски и селекторот за борби Муарем Имери. На
првенството се постигнаа следните резултати:
Златни медали:
1.БератЈ акупи1993 +65 кг. ( КК Фати-Гостивар)
Сребрени медали:
1. Поликсенија Јовановска кати 1993 година. (КК Ронин-Прилеп)
2. Васил Бешлиев кати 1996 година ( КК Фунакоши Гичин-Скопје)
Бронзени медали:
1. Никола Димитриевик кати 1996 година ( КК Макпетрол-Скопје)
2. Даниел Петковски кати 1992 година (КК Ронин-Прилеп)
3. Ката тим машки 1992-1994 година
4. Ката тим женски 1992-1994 година
5. Кумите тим машки 1992-1994 година
6. Мартин Петревски 1994 +60 кг.( КК Спорт 94-Прилеп)
7. Николче Мирчевски 1993 -60 кг. ( КК Спорт 94-Прилеп)
8. Дејан Црничиќ 1992 -65 кг. ( КК Цветан Димов-Скопје)
9. Тодор Ристевски 1992 -70 кг. ( КК Спорт 94-Прилеп)
10. Симона Заборска 1994 -50 кг. ( КК Макпетрол-Скопје)
11. Марија Теодосиева 1992 -60 кг. ( КК Макпетрол-Скопје)
12. Мурсел Мисини 1994 -50 кг. ( КК Башкими-Куманово)
13. Валјон Алилји 1993 -60 кг.( КК Башкими-Куманово)

3.7 МЕЃУНАРОДЕН ТУРНИР ЗЛАТЕН ПОЈАС НА ЧАЧАК
Чачак, 12 април 2008 година
Македонската карате репрезентација учествуваше на 37-от по ред турнир Златен појас на
Чачак . На турнирот се натпреваруваа 83 клубови со преку 3 000 каратисти. Држави учеснички на
турнирот беа Словенија, Хрватска, БиХ, Црна Гора, Македонија, Русија и домаќинот Србија. Во
дисциплината борби - сениори Македонија освои вкупно 6 медали - 1 златен, 2 сребрени и 3
бронзени.
Во дисциплината кати - сениори вкупно се освоени 5 медали од кои 2 златни и 3 сребрени медали.
Во борби екипна конкуренција-мажи, сребрениот медал е освоен во конкуренција на 8
репрезентативни селекции, во финалната средба Македонија- Русија загубивме со 3-1. Во
поединечна конкуренција борби-70 кг Иво Цветковски го освои златниот медал со пет
последователни победи. Сашко Арсовски во тешка категорија +80 кг во финалната борба загуби со
1-0 од претставникот на Црна Гора откако претходно победи во 9 натпревари. Арсовски го освои
сребрениот медал. Бронзени медаљи освоија: Амир Бегович во полутешка категорија - 80кг, Илија
Бандиќиев -65кг. и Наташа Стефановска во категорија - 60кг.
Во кати се постигнаа следните резултати: Зорица Спиркоска - Ронин Прилеп 2 златни
медали(поединечно и екипно), кадети ката тим (Кирил Стојкоски, Даниел Петкоски, Христијан
Брсакоски) - златен медал, ката тим сениорки (Зорица Спиркоска, Марија Гудеска, Верица
Трајкоска) - златен медал. Во индивидуална сениорки конкуренција Тамара Рибарска и Верица
Трајковска освоија бронзени медали.
3.8 МЕЃУНАРОДЕН ТУРНИР ГЕРМАНИЈА ОПЕН
Хамбург, Германија 27-28 септември
На овој турнир учествуваа националните сениорски репрезентации на: Шпанија, Италија,
Турција, Франција и др. Најдобар резултат постигна Огнен Груевски во категоријата -80кг.
освојувајќи го бронзениот медал.
Позначајни резултати постигнаа и:
1. Гоце Петров во категоријата -80 кг., петото место.
2. Жарко Арсовски во категоријата +80 кг., петото место.
3. Амир Беговиќ во категоријата -75 кг., место.
4. Наташа Илиевска во категоријата -53 кг, седмото место.
За реализација на оваа активност средствата во висина од 10.692 евра ги обезбеди КК Макпетрол.
3.9 МЕЃУНАРОДЕН ТУРНИР ИСТАНБУЛ ОПЕН
Истанбул, Турција, 10-12 октомври 2008 година
На меѓународниот турнир Истанбул Опен, македонската репрезентација настапи во кадетска,
јуниорска и сениорска конкуренција и се постигнаа следните резултати:
Симона Заборска после четири победи во категорија -47кг во полуфиналето изгуби од
преставничката на Турција, а потоа победи во борба за трето место и го освои трето место. Со две
победи и еден пораз третото место го освои и Кристина Крстевска во категорија +54кг, Теодора
Бошкоска со две победи и два порази во категорија -54кг го освои петтото место. Сара
Радическа во категорија -47кг изгуби во второто коло. Ангела Николоска +54кг и Ичевска
Ивана -47кг изгубија во првото коло. Мисини Мусели -52кг имаше пет победи и два порази и го
освои петтото место. Дарко Ангелов изгуби во првото коло. Во категорија -63кг Филип
Ѓурчиновски со три победи и еден пораз го освои третото место.Во категорија -70кг Бојан
Јованоски имаше три победи и го освои првото место,а додека со по две победи и еден пораз
третото место го освоија Мишев Крсте и Мартин Петрески кој по освојувањето на третото
место на Балканското Првенство покажа дека е спремен за големи дострели.Во оваа категорија во
првото коло изгуби Ѓорѓиев Здравко.Освоени се една златни и пет бронзени медали и две петти
места што претставува одличен резултат.
Во Саботата 11.10 настапија Јуниорите родени 1991,1992 и 1993 година,во предпладневниот
дел настапија девојките сите три во категорија -59кг каде имаше 17 натпреварувачи, Марија
Теодосијева изгуби во првото коло 1-0 на продолжениеодМерве Цобано(Турција) која во второто
коло изгуби.Ирена Николоска изгуби во првото коло од Тугба Тер(Турција) со 2-0,во второто
коло турчинката изгуби.Моника Стефаноска изгуби од Дујгу Оркмез(Турција) со 10-2 и
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7. НАГРАДИ И СТИПЕНДИИ
7.1ДОДЕЛЕНИ СТИПЕНДИИ ЗА ОСВОЈУВАЧИТЕ НА МЕДАЛИ И СТРУЧНИОТ ТИМ
Согласно Законот за спорт на Република Македонија, а врз основа на постигнатите
резултати, Аганцијата на Млади и спорт им додели стипендии на Марија Гудеска, Верица
Трајковска и Зорица Спиркоска.
Имено, на Светкото првенство за кадети и јуниори што се одржа од 18-21 октомври
2007 година, во Истанбул, Турција ката тимот во состав Марија Гудеска, Верица
Трајковска и Зорица Спиркоска го освоија бронзениот медал. На истото првенство во
категоријата кумите Иво Цветковски го освои бронзениот медал.
Исто така, Агенцијата за млади и спорт им додели еднократна награда на стручниот
тим: Златко Димоски селектор на кадетско-јуниорската и сениорската репрезентација во
кати и тренер на ката тимот, Димче Савевски селектор на кадетско-јуниорската
репрезентација во борби и Мирче Јанушевски тренер на Иво Цветковски.
УШТЕ ЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА КФМ

На изборот на најдобрите спортисти на Скопје за ' 08 година, Иво
Цветковски е номиниран меѓу тројцата најуспешни млади спортисти.
Цветковски најголемиот успех годинава го постигна на Е П за јуниори во
Трст, одржано во февруари, кога освои бронзен медал. Номинирањето на
третото место на листата на млади спортисти во главниот град е значајно
признание, во периодот кога еден од нашите најталентирани каратисти се
опоравува од операцијата на коленото, поради која испушти две третини
од натпреварувачката година.
Потсетуваме, иако сеуште јуниор, Иво минатата година беше избран за
спортист на Скопје, во организација на Сојузот на Спортови на Скопје. Потоа беше прогласен и за
најдобар спортист сениор на Македонија, во организација на Сојузот на Спортски Федерации на
Македонија, под покровителство на Агенцијата за млади и спорт, во кој учествуваат спортските
редакции на најрелевантните 15 електронски и печатени медиуми во земјава.

7.2 НА " СПОРТСКИ ОСКАР " КАРАТИСТИТЕ СО НАЈМНОГУ НОМИНАЦИИ ОД
ПОЕДИНЕЧНИТЕ СПОРТОВИ
Сабота, 20 декември е нов ден во кој Карате Федерацијата на Македонија (КФМ) може да се '
пофали ' со успешните резултати во ' 08 година. На изборот на " Спортски Оскар ' 08 " во
организација на Агенцијата за млади и спорт, каратистите се најдоа на финалната листа на
нимонации во неколку категории.
Ардита Исени, која го освои бронзениот медал на Европското првенство за сениори во Талин,
се најде во завршниот избор за најуспешна спортистка во сениорска конкуренција. Уште еден
носител на трофеј, Иво Цветковски кој на јуниорското Европско првенство во Трст се закити со
бронза, беше номиниран меѓу тројцата најдобри млади спортисти на Македонија, а ката тимот на
Универзитетот " Свети Кирил и Методиј " од Скопје, во состав Тамара Рибарска, Сања Николич
и Марија Гудеска го доби признанието за најуспешна спортска екипа во конкуренција на
Универзитетите од земјава. Триото каратистки се закити со златен медал на Универзитетското
Светско првенство кое се одржа во Вроцлав, Полска. Сите наведени резултати и номинации уште
еднаш потврдуваат дека карате спортот во Македонија е во постојан подем, тренд кој мора да се
задржи и во наредната година...

7.3 КФМ ГИ ДОБИ ПРВИТЕ 30 СТИПЕНДИСТИ
Карате Федерацијата на Македонија (КФМ), продолжува со успешни остварувања, не само
на татамите... 18 -ти декември е историски ден за голем број талентирани спортисти од повеќе
спортови.
На свеченоста на Владината Агенција за млади и спорт,
организирана во големата сала на Македонската Опера и Балет,
на која беа доделени првите 500 -тини стипендии за
талентирани спортисти -спортска надеж. Дека државата
посветува големо внимание на развојот на спортот меѓу
младите, најдобро сведочи следниот податок : претседателот на
Владата г -дин Никола Груевски лично се поздрави и им
честита на сите 500 -тини стипендисти. Особено радува што
КФМ со 30 свои каратисти е меѓу најбројните Федерации кои
се наградени за својот талент и работа, што само потврдува
дека ' базата ' на македонското карате е голема, истовремено и квалитетна. За сите добитници
ова е дополнителен мотив за натамошна макотрпна работа, а за оние кои не се на списокот, во
иднина да вложат напори да ги убедат надлежните да ја прошират листата.
Триесетте млади каратисти од неколку македонски клубови, кои го истакнале својот талент
на државните првенства, како и на Балканските првенства и разни меѓународни турнири се:
Наташа Стефановска, Симона Заборска, Марија Теодосиева, Александар Јаневски, Мартин
Томовски, Никола Димитриевиќ, Мери Радичевска, Моника Стефановска -Макпетрол, Скопје
Велерда Селими -КК Кендо, Велешта
Дејан Црничиќ-Цветан Димов, Скопје
Васил Бешлиев -Фунакоши Гичин
Берат Јакупи-Фати, Гостивар
Давид Јовевски, Ирина Нефтенова-Јошитака,Скопје
Атанас Марковски и Румена Балшевска-Тигар, Скопје
Ивана Ангелевска, Кристина Јовановска, Горан Василевски -Металург, Скопје
Мартин Петрески, Тодор Ристески, Николче Мирчевски -Спорт 94, Прилеп
Поликсенија Јовановска, Филип Сливјановски, Даниел Петкоски, Кирил Стојаноски, Марија
Матракоска, Христија Брсакоски-Ронин, Прилеп
Валјон Алија и Мурсел Мисини -Башкими, Куманово.

8. ИЗВРШЕН ОДБОР НА КФМ
Карате федерацијата на Македонија одржа десет состаноци на Извршениот одбор.
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