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До Карате клубовити членки на Карате федерација на Македонија
Почитувани,
Ве информираме дека Извршниот одбор на КФМ на седницата одржана на 16.03.2013
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 23.02.2012
година;
2. Извршниот одбор, едногласно, ги усвои извештаите од следните реализирани
активности:
Извештајот од тренингот со тренерот на Српската карате федерација, Петар
Косановиќ одржан од 23-24.02.2013 година, во Скопје, доставен од Селекторот
на Српската репрезентација, Петар Косановиќ.
Извештаите од Државното првенство за натпреварувачи од 11-14 години и Награден
турнир за кати одржани, од 02-03.03.2013 година, во Скопје, доставени од
Натпреварувачка комисија, Лекарска комисија, Врховен судија, Златко Димоски
(без текстот кој се однесува на коментарите за примена на правилата на
натпреварот во кати), Врховен судија Боби Војдиновски, Комесар на
натпреварот Бесник Мурати, Комесар на натпреварот Никола Панчев, Комесар
за безбедност Горан Јакимовски, Комесар за безбедност Исмет Душки.
Извештајот на Претседателот на Судиската комисија, Благој Атанасов се усвои
со забелешка да не се пишуваат оценки во извештаите на Врховните судии, од
страна на Претседателот на комисијата.
Извршниот одбор, донесе одлука да се набави опрема (печатач) за подобрување
на функционирањето на натпреварите.
3. Извршниот одбор, донесе едногласна одлука, да се усвои Предлог Правилникот за
измена и дополнување на Правилникот за избор, финансирање и наградување на државните
репрезентативни селекции.

4. Во врска со барањето на КК Макпетрол за повторно разгледување на одлуката за
рангирање на клубовите, Извршниот одбор донесе одлука да се прифати
образложението на Натпреварувачката коисија и истото да се проследи до КК
Макпетрол.
5. За престојното Балканско првенство за натпреварувачи од 11-14 години, кадети,
јуниори и јуниори до 21 година, Извршниот одбор ја усвои официјалната делегација во
следниот состав: Шеф на делегација – Бесник Мурати, Делегат – Горан Милковски,
Тренери на државната репрезентација: Арлинд Хусеини, Жарко Арсовски, Шефи Речи,
Златко Димоски и Ивана Аврамова, помошници тренери на државната репрезентација:

6.
7.

8.

9.

Нуредин Мисини, Сашко Арсовски и Валентина Пурдеска, Ѓоре Дервишев – лекар,
Боби Војдиновски, Благој Атанасов, Лазар Јорданов, Живко Дракуловски, Дејан
Милошевски, Игор Лазарев - судии.
Извршниот одбор, донесе одлука да се нарачаат 200 амблеми за натпреварувачите кои
ќе настапат на Балканското првенство.
Извршниот одбор, донесе заклучок, заради подобра организација на Балканското
првенство за натпреварувачи од 11-14 години, кадети, јуниори и јуниори до 21 година
да се направи средба со Шефот на делегација, делегатот, тренерите на државните
репрезентации и тренерите на натпреварувачите кои ќе настапат на Балканското
првенство.
Извршниот одбор, едногласно ги усвои дополнувањата на Извештаите од Европското
првенство за кадети и јуниори доставени од тренерите на државната репрезентација,
Арлинд Хусеини и Златко Димоски.
Во врска со погрешно направената регистрација на натпреварувач од КК Македонка –
Штип, Извршниот одбор донесе заклучок Регистрационата комисија да достави
образложение и извинување до КК Македонка.
Срдечни поздрави,

.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

