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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 16.02.2013
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 25.12.2012
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 01–02.12.2012 година, во Скопје, доставен од Селекторот
на Српската репрезентација, Петар Косановиќ.
Извештаите од Подготовки на кадетско – јуниорска репрезентација во кумите,
03 – 04.01.2013 година, Скопје и подготовки одржани од 29.01 – 03.02.2013
година, во Дојран, доставени од тренерите на Државната репрезентација,
Арлинд Хусеини и Жарко Арсовски.
Извештајот од Подготовки на кадетско – јуниорска репрезентација во кати,
13.01.2013 и 19-20.01.2013 година, Скопје и Прилеп доставен од тренерот на
Државната репрезентација, Златко Димоски.
Извештаите од Семинарот за судии и тренери, одржан од 24-26.01. 2013 година,
во Скопје доставни од Примож Дебенак и Претседателот на Судиската
комисија, Благој Атанасов.
Не се прифати барањето на Дејан Герковски да му се овозможи дополнителен
термин за полагање за судија.
Не се прифати барањето на КК Макпетрол за издавање на тренерски картон на
тренерот Бошко Заборски, и се донесе заклучок, на следниот судиски семинар
кој ќе се одржи во месец август 2013 година, на тренерите кои не биле во
состојба да присуствуваат на семинарот да им се овозможи да присуствуваат и
се стекнат со право да ги водат своите екипи.
Извршниот одбор донесе одлука на членовите на Судиската комисија кои биле
ангажирани во реализација на судискиот семинар да им се исплати надомест во
висина од една судиска такса.
Извештаите од Европско првенство за кадети и јуниори, 08-10.02.2013 година,
Конја, Турција доставени од Лекарската комисија, Судиската комисија, Шеф на
делегација, Бесник Мурати, тренерот на Државната репрезентација за кадети и
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јуниори – Жарко Арсовски (со заклучок извештаите од поготовките и
Европското првенство доставени од Жарко Арсовски да се испратат до
тренерите на репрезентативците). Извештаите доставени од тренерот на
Државната репрезентација за јуниори до 21 година – Арлинд Хусеини и
тренерот на Државната репрезентација за кадети и јуниори и јуниори до 21
година за кати – Златко Димоски се усвоија (со заклучок да се достави
дополнување на Извештај за настап на сите репрезентaтивци поединечно).
Извршниот одбор, донесе едногласна одлука, согласно Правилникот за избор,
финансирање и наградување на државните репрезентативни селекции да се вратат
средства за учество на Европското првенство за кадети и јуниори на КК Макпетрол и
КК Металург за постигнатиот резултат на Моника Пендаровска и Виктор Крстевски.
Извршниот одбор, донесе едногласна одлука да се одржи тренинг со тренерот на
Српската карате федерација, Петар Косановиќ на 23-24.02.2013 година.
Извршниот одбор донесе едногласна одлука да ги прими како привремени членки на
КФМ и му предлага на Собранието да ги прими следните клубови: КК Младинец –
Скопје, КК Куштрими – Скопје и КК Ринија – Матејче.
Извршниот одбор, ја усвои листата на Комесари за натпревари и Комесари за
безбедност. Комесари за натпревари се следните лица: Никола Панчев, Џелал Лата,
Димче Савевски, Атанас Филиповски и Џавид Мехмеди. Комесари за безбедност се:
Горан Јакимовски и Исмет Душки.
Извршниот одбор, едногласно донесе одлука да се прифати предлогот на Благој
Атанасов во Правилникот за работа на Судиската комисија да се додаде точка 3.4. која
гласи: Судиската комисија како предлози ќе ги иземе судиите кои на претходниот
Балкански, Европски и Светски судиски семинар не го положиле успешно испитот и
на нивно место ќе предложи други кандидати.
Во врска со барањето на КК Цветан Димов за промена на Календарот, Извршниот
одбор донесе одлука да се прифати образложението на Натпреварувачката комисија и
истото се проследи до КК Цветан Димов.
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 се проследи до КК Макпетрол.
Срдечни поздрави,

.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

