ЗАПИСНИК
oд седницата на Годишното собрание на Карате федерацијата на Македонија,
одржано на 21 февруари 2009 година
Седницата се одржа во просториите на Домот за хуманитарни
организации „Даре Џамбаз“ во Скопје, со почеток во 11,00 часот.
Претседателот на КФМ Драган Стојановски ги поздрави присутните
преставници на клубовите и го предложи, што беше прифатено од присутните
делегати, следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на работни тела на Собранието:
-

Верификациона комисија;

-

Записничар и

-

Оверувачи на записникот.

2. Разгледување и усвојување на Записникот од седницата на Собранието на
Карате федерацијата на Македонија, одржана на 29.03.2008 год.;
3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Карате
федерацијата на Македонија, за периодот 01.01.2008 до 31.12.2008 година;
4. Извештај на Одборот за контрола за работата на Карате федерацијата на
Македонија, за периодот 01.01.2008 до 31.12.2008 година;
5. Финансов извештај на Карате федерацијата на Македонија за 2008 година и

усвојување на завршната сметка, за периодот 01.01.2008 до 31.12.2008
година;
6. Разгледување и усвојување на Правилникот за работа на Дисциплинската
комисија на Карате федерацијата на Македонија;
7. Разгледување и усвојување на Правилникот за организација на натпревари
на Карате федерацијата на Македонија;
8. Разгледување и усвојување на Статут на Карате федерацијата на
Македонија;
9. Прием на нови членови-клубови во КФМ;
10. Разно, предлози, прашања.
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Точка 1
Претседателот на КФМ, Драган Стојановски, предложи работните тела
на Собранието (верификациона комисија, записничар и оверувачи на
записникот) да бидат во ист состав како на Годишното собрание одржано на
29.03. 2008 година.
Едногласно се усвоени следните предлози:
Верификациона комисија: Бошко Заборски, Драган Грдановски, Атанас
Филиповски и Јованче Јовановски.
Записничар: Ивана Аврамова
Оверувачи на записникот: Шефи Речи и Коста Николовски.
По
проверка
на
полномошната
од
присутните
делегати
Верификационата комисија поднесе извештај, според кој од 59 клубови со
право на глас присутни се 55 клубови и консатира дека Собранието може
полноважно да работи и одлучува.
Точка 2
Записникот од седницата на Годишното собрание одржано на ден
29.03.2008 година беше едногласно усвоен, со корекција на техничката грешка
според која наместои зборот Извршен треба да стои зборот Надзорен одбор.
Точка 3
Претседателот на Федерацијата Драган Стојановски даде свое
видување на изминатата 2008 година. Според него 2008 година е успешна
година, се подобри квалитетот на судиите преку судиските семинари.
Единствено мал чекор е направен во делот на едуцирање на тренерите, но од
оваа година започнува Карате академијата која се организира за стручно
усовршување на тренерите.
Во делот на комуникација со клубовите смета дека тие се недоволно
информирани за работата на Извршниот одбор и одлуките кои се носени, па од
тие причини предложи да се испраќа до сите клубови записник од седниците на
ИО со коментар, за причините поради се донесени одлуките.Тој истакна дека
во неговиот план за наредните 3 години е предвидено да се подобри
квалитетот на судиите, (судии кои ќе се стекнат со БКФ, ЕКФ и СКФ судиски
лиценци), да се подобри стучната спрема на тренерите, да има поголеми
спортски резултати.
Зоран Ѓорѓески ги информираше присутните преставници на Собранието
дека Извршниот одбор ги разгледал и ги прифатил написмено доставените
предлози од КК Металург, за дополнување на извештајот кои ќе бидат вградени
во истиот, а се однесуваат на одржаниот тренинг камп во Истанбул, Турција,
присуство на тренерите на определени меѓународни првенства (Чачак, Талин,
Вроцлав), наведување на официјалните претсавници на секое првенство,
прикажување на резултатите на натпреварувачите на меѓународните
првенства во табеларен преглед, како и финансиски преглед на потрошените
средства за настапот на сениорите на меѓународните турнири во Германија и
Истанбул, кои се покриени од КК Металург и КК Макпетрол. Тој исто така, даде
информација за причините за неодржувањето на Универзитетското првенство и
кадетската лига.
2

Јован Лазарев смета дека 2008 година е успешна која ја карактеризираат
позитивни и негативни работи. Меѓу позитивните активности ги издвои:
Освоените медаљи на Европското првенство за кадети и јуниори и Европското
првенство за сениори, организирањето на судиските семинари под водство на
Примож Дебенак, ангажирањето на Горан Милковски како лице за комуникација
со јавноста, триесетте стипендии за млади надежи. Како негативни случувања
во 2008 година ги издвои: зголемувањето на годишната чланарина,
неодржувањето на турнирот 13 ноември како меѓународен турнир,
неодржувањето на кадетската лига и универзитетското државно првенство,
неучеството на Балканското првенство за сениори, повредите на нашите врвни
спортисти, распаѓање на ката тимот носител на бронзен медал од Светското
првенство за кадети и јуниори. Според него треба да се воведе ред во изборот
на репрезентативците, да се изготви правилник за доделување на стипендии,
да се даде поголемо значение на антидопингот.
Претседателот на КФМ, Драган Стојановски даде детално објаснување
за причините за зголемувањето на чланарината. Тој истакна дека клубовите
кои работат во сала треба да се ценат и да не дозволат фиктивните клубови да
бидат рамноправни со нив. Исто така истакна дека КФМ треба да изгради
одржлив систем на финансирање на сите планирани активности, во кој покрај
обезбедените средства од Агенцијата за млади и спорт на РМ, кои се
недоволни, учеството со сопствени средства од негова страна за подршка и
развој на квалитетното карате, со соодветен дел треба да учествуваат и
клубовите преку членарината и регистрацијата на натпреварувачите, што
всушност се применува во сите карате федерации во околните држави (Србија,
Хрватска, Босна , Словенија, Бугарија, Црна Гора и други).
Селекторот за кумите Бошко Заборски, истакна дека 2008 година е
успешна по освоените резултати наведувајќи, дека покрај медалите освоени на
официјални првенства, репрезентативците имаат забележителни резултати на
Светското универзитетско првенство како и меѓународните турнири. Што се
однесува до повредите на репрезентативците тоа е составен дел на секој
тренажен и натпреварувачки период и не е нешто што е ново во карате
спортот.
Претседателот на лекарската комисија, Ѓоре Дервишев, даде извештај
за работењето на лекарската комисија. Истакна дека Лекарската комисија е
опремена со коплетна опрема за нејзина работа, што до сега ја немале, а во
тек е набавка и на дополнителна опрема. Исто така истакна дека работата на
лекарската комисија значително е подобрена, од секој натпревар се прави
комплетен преглед на повредите, кој се доставува до ИО, а во рамки на
лекарската комисија се третира и прашањето на антидопинг контролата.
Златко Димоски, смета дека треба реално да се гледаат типот и
учеството на меѓународните натпреварувања и реално да се вреднуваат
резултатите на тие натпреварувања. Тој истакна дека ката тимот со кој што
работел 10 години, кога е дојден на ниво до резултати од Светски првенства е
уништен, но тој има квалитет и потенцијал кој што ќе даде резултати.
Претседателот на КФМ, Драган Стојановски, стави забелешка на
излагањето на Златко Димоски дека му било предложено Марија Гудеска да ја
врати во ката тимот, но тој одбил со образложение дека не сака повеќе да
работи со неа, иако претходно се согласил таа да настапува на Светското
универзитетско првенство.
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Зоран Ѓорѓески ги информираше членовите на Собранието за причините
за неучество на Балканското првенство за сениори во Волос, Грција,
наведувајќи дека за ненастапувањето се информирани организаторите, а
одлуката е донесена врз основа на претходни консултации со Министерството
за надворешни работи и Агенцијата за млади и спорт, со цел да се заштитат
спортистите и македонската делегација од било какви непријатности. Во однос
на универзитетското првенство во карате тој појасни дека КФМ не се откажал
од негово организирање туку напротив тоа е предвидено во календарот за 2009
година и ќе се одржи на 24 мај 2009 година на државниот празник по повод
денот на македонските просветители Св. Кирил и Методиј.
Џелал Љата ги поздрави претседателот и присутните преставници на
клубовите. Тој смета дека се создадени услови за работа и напредок на
Федерацијата, иако зголемувањето на чланарината е со голем скок од 3.000
денари на 10.000 денари. Со неговото мислење се сложија: Димче Јанковски,
Зоран Најдановски и Тихомир Јотевски.
Мирче Јанушевски го подржа излагањето на Бошко Заборски и се
согласи дека оваа година се постигнати значителни разултати. Исто така,
забележителен е чекорот напред во развојот на Федерацијата во поглед на
остручување на судиите, организираноста на подготовки за учество на
првенствата и вкупното функционирање на Федерацијата, без конфликти кои
претходно биле присутни.
Златко Кецковски предложи да се избере еден спортист од карате
спортот и да се вклучи во Комисијата за активни спортисти што работи при
Македонскиот олимписки комитет.
По дискусиите Собранието едногласно го усвои Извештајот за работа на
Карате федерацијата на Македонија, за периодот 01.01.2008 до 31.12.2008
година, со предлозите за негово дополнување доставени од КК Металург.
Точка 4
Извештај на Одборот за контрола за работата на Карате федерацијата
на Македонија, за периодот 01.01.2008 до 31.12.2008 година, едногласно, се
усвои.
Точка 5
Финансовиот извештај на Карате федерацијата на Македонија за 2008
година и завршната сметка, за периодот 01.01.2008 до 31.12.2008 година,
едногласно се усвои.
Точка 6
Според Џељал Љата Дисциплинскиот правилник и правилникот за
организација на натпревари се основа за успешна работа на федерацијата и
затоа тие треба да се доследно почитуваат.
Не се прифати предлогот на Јован Лазарев во врска со Дисциплинскиот
правилник, со образложување од претседателот на Дисциплинската комисија
дека претседателот на КФМ е член на федерацијата и мора да одговара за
своите постапки.
Едногласно се усвои Правилникот за работа на Дисциплинската комисија
на Карате федерацијата на Македонија
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Точка 7
Се отвори дискисија за правилникот за оранизирање на натпревари во која
своите ставови ги искажаа Јован Лазарев, Атанас Филиповски, Коста
Николовски, Бошко Заборски, Живко Тасевски, Живко Дракуловски, Драган
Грдановски, Назим Куртовиќ, Димче Јанковски, Димче Савевски, Димитар
Жоглев, Џељал Љата, Бесник Мурати и Мирче Јанушевски.
Се донесе едногласна одлука да се усвои Правилникот за организација
на натпревари на Карате федерацијата на Македонија со следните промени:
-Пријавувањето на екипите наместо 10 дена да стои 7 дена;
-Ждребањето на екипите наместо 5 дена да биде пред почетокот на
самиот натпревар;
-Во член 14 делот изрече дисциплинска мерка се замени со достави
пријава до Дисциплинската комисија за изрекување дисциплинска мерка.
- Во член 3 делот една судиска такса се заменува со една третина од
судиска такса.
-Делот (Поднесената жалба во поглед на телесна тежина на
натпреварувачот, упатено до Комесарот на натпреварот истиот е должен
веднаш да изврши контрола на телесната тежина на обжалениот
натпреварувач, во присуство на подносителот на жалбата, претседателот на
натпреварувачката комисија и тројцата судии определени од судиската
комисија.
Во случај кога ќе утврди дека телесната тежина на обжалениот натпреварувач
не одговара на телесната тежина во категоријата во која натпреварувачот се
натпреварува, и истото записнички ќе го констатира со потврдени потписи од
лицата наведени во претходниот став, на натпреварувачот ќе му се изрече
дисциплинска мерка забрана за настап на натпреварот и дотогашните
резултати ќе му се поништат.) во член 11 да се избрише.
Точка 8
Зоран Ѓорѓески достави писмени предлози на Извршниот одбор на Карате
федерацијата на Македонија во врска со предлог Статутот за кој што се донесе
соодветен заклучок и истите ги образложи.
Едногласно се усвои Статутот на КФМ со дополнување на предлозите
на Извршниот одбор.
Точка 9
Како предлог за прием на нови членови-клубови во КФМ беа дадени:
1. КК Гладијатор-Велес
2. КК Бонсаи-Прилеп
3. КК Скардуси-Тетово
4. КК Лукас-Прилеп
5. КК Гив-Скопје
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Членовите на Собранието донесоа едногласна одлука предложените
клубови да се примат како рамноправни членки на Карате федерацијата на
Македонија.
Точка 10
Жарко Арсовски го искажа проблемот за добивање на исписници на
неговите натпреварувачи, кој што тој го има како клуб и замоли да се најде
соодветно решение за надминување на овој проблем.
На крајот од Собранието, Г-дин, Примож Дебенак, кординатор на
судиската комисија ги поздрави присутните членови и им посака успешна
работа во реализација на сите планирани активности..
Седницата заврши во 15,05 часот.
Оверувачи на записникот:
КФМ,

Записничар,

Претседател на

1. Шефи Речи
2. Коста Николовски

Ивана Аврамова

Драган Стојановски
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