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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 22.06.2013
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 31.05.2013
година;
2. Извршниот одбор, едногласно, ги усвои извештаите од следните реализирани
активности:
Извештаите од Меѓународниот натпревар Кичево Опен, одржан на 08.06.2013
година, во Кичево, доставени од: Техничкиот раководител - Бранко Тасевски,
Лекарската комисија, Врховниот судија - Ивана Аврамова, Комесарот на
натпреварот – Џавид Мехмеди.
3. Извршниот одбор, едногласно, го усвои Правилникот за изменување и дополнување
на Правилникот за избор, финансирање и наградување на државните репрезентативни
селекции на Република Македонија.
4. Извршниот одбор, едногласно ги усвои Критериумите за избор на репрезентативци за
учество на Светското првенство за кадети и јуниори.
5. Извршниот одбор, едногласно, го усвои Списокот на репрезентативци за учество на
престојното Светско првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, доставен од
тренерите на државната репрезентација Арлинд Хусеини и Жарко Арсовски.
6. Извршниот одбор го задолжи тренерот на државната репрезентација за кати Златко
Димоски да достави список согласно усвоениот Правилник и критериуми за избор.
7. Извршниот одбор ги разгледа барањата од КК Макпетрол за правилно рангирање на
резултатски постигнувања од Државните првенства и одржување на изборен турнир за
Светското кадетско-јуниорско првенство и КК Металург за изборен турнир за Светско
првенство и донесе одлука да не се прифатат барањата, бидејќи Извршниот одбор
постапува според одлуките и Правилниците на Карате федерацијата на Македонија.
Срдечни поздрави,
.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

