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До Карате клубовите членки на Карате федерација на Македонија
Почитувани,
Ве информираме дека Извршниот одбор на КФМ на седницата одржана на 26.04.2014
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
 Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 22.03.2014
година.
2. Извршниот одбор, едногласно, ги усвои извештаите од следните реализирани
активности:
 Подготовки на репрезентацијата за кадети, јуниори и јуниори до 21 година,
кати и борби, одржани од 26 јануари до 02 февруари 2014 година, во Струга,
Извештаj доставен од психологот на репрезентација Ленче Алексовска
Величковска.
 Европско првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, 07-09.02.2014
година, Лисабон, Португалија, Извештај доставен од Психологот на
репрезентација Ленче Алексовска Величковска. Се задолжи тренерот на
државна репрезентација Арлинд Хусеини да достави извештај во најкраток
можен рок.
 Се усвои дополнувањето на извештајот од тренингот за кати со Петар
Косановиќ, тренер на српската репрезентација за кати, одржан на 22-23.02.2014
година.
 Меѓународен натпревар Гази Баба опен, одржан на 29.03.2014 година, во
Скопје, извештаи доставени од Врховниот судија Игор Лазарев, Комесарот на
натпреварот Бесник Мурати, Натпреварувачката и Лекарската комисија.
Се задолжи Натпреварувачката комисија да достави предлог за измена и
дополнување на Натпреварувачкиот правилник во насока на ограничување на
времетраењето на натпреварите и роковите за пријавување.

3. Извршниот одбор, ги усвои следните активности на Федерацијата:
- Балканското првенство за сениори да се одржи на 10-11 октомври 2014 година
во Охрид.
- Државното првенство за натпреварувачи од 11-14 години и Наградниот турнир
за деца да се одржи на 10-11.05.2014 година во Кавадарци.
- Изборниот турнир за сениори да се одржи на 25 мај 2014 година во Скопје а
плеј оффот за сениори да се одржи на 28 јуни 2014 година во Велес.
- Тематска конференција на КФМ да се одржи на 25 мај 2014 година во Скопје,
на која ќе се расправа за елиминирање на појавата на насилство на спортските
натпревари, а во врска со настанатиот инцидент на Државното првенство за
сениори. На тематската конференција да биде повикан преставник од
Агенцијата за млади и спорт и претставник од МВР од одделениото за
превенција. Извршниот одбор донесе заклучок материјалите од настанатиот
инцидент да се достават до МВР за поведување на понатамошна постапка.
4. Извршниот одбор едногласно ги донесе следните одлуки:

Да се набават 3 градници за потребите на сениорската репрезентација.

Да се набави медицинска торба за потребите на Лекарската комисија.

Извршниот одбор го усвои предлогот на Златко Димоски да се испрати
допис до Агенцијата за млади и спорт за изменување и дополнување на Правилникот
за категоризација на спортисти. Се задолжи членот на ИО, Зоран Ѓорѓески да го уреди
и стилизира предлогот и истиот да се достави до Агенцијата за млади и спорт.

Извршниот одбор, едногласно, ја прифати оставката на Бесник Мурати од
функцијата координаторот на комесарите за натпревари и безбедност на КФМ, и како
нов координатор го наименува членот на ИО, Дејан Чолески.
Срдечни поздрави,
.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

