ЗАПИСНИК
oд Годишното Собрание на Карате федерацијата на Македонија,
одржано на 26 февруари 2011 година во просториите на
Домот за хуманитарни организации „Даре Џамбаз“ во Скопје.
Претседателот на КФМ Драган Стојановски ги поздрави преставниците
на присутните клубови.
Од страна на претседателот беше предложен, кој беше едногласно
усвоен, следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на работни тела на Собранието:
- Верификациона комисија;
- Записничар и
- Оверувачи на записникот.
2. Разгледување и усвојување на Записникот од Тематската седницата
на Собранието на Карате федерацијата на Македонија, одржана на
22.02.2011 година;
3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Карате
федерацијата на Македонија, за периодот 01.01.2010 до 31.12.2010
година;
4. Извештај на Одборот за контрола за работата на Карате
федерацијата на Македонија, за периодот 01.01.2010 до 31.12.2010
година;
5. Финансов извештај на Карате федерацијата на Македонија за 2010
година и негово усвојување со завршната сметка, за периодот
01.01.2010 до 31.12.2010 година;
6. Прием на нови членови-клубови во КФМ;
7. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за работа на
Дисциплинската комисија на КФМ;
8. Разно, предлози, прашања.

Точка 1
Едногласно ги избра работните тела во следниот состав:
• Верификациона комисија Атанас Филиповски, Ѓорѓи Тасевски и Ахил
Јаков;
• Записничар: Ивана Аврамова
• Оверувачи на записникот: Шефи Речи и Нуредин Мисини.
Верификационата комисија го даде својот извештај: од 58 клубови со
право на глас, присуствуваа делегати од 54 клубови.
Точка 2
Записникот од Тематско Собранието на КФМ, одржано на 22.01.2011
година беше едногласно усвоен.
Точка 3
Претседателот Драган Стојановски даде свое видување на изминатата
2010 година. Според доставениот извештај 25 илјади евра се обезбедени од
чланарини и регистрација на натпреварувачи, 7 илјади евра од Агенцијата за
млади и спорт и останатите средства се спонзорство. Од средствата на КФМ
беа покриени: Европското првенство за кадети и јуниори, Измир, Турција,
подготовки на репрезентативци, учество на турнири, Европското првенство за
сениори, Атина, Грција и Светското првенство за сениори, Белград, Србија, за
што е потрошено околу 70 илјади евра. Подотовката и полагањето на судиите
чинеше околу 15-17 илјади евра. Со новиот Правилник за избор, финансирање
и наградување на националните селекции се наградуваат освојувачите на
медали.
Според Претседателот на КФМ, Драган Стојановски, 2010 година е многу
успешна: Жарко Арсовски-бронзен медал на Светско сениорско првенство,
Огнен груевски-бронзен медал на Европско сениорско првенство, Иво
Цветковски-петто место, Мери Ефремова-седмо место. Во судискиот дел
Федерацијата се здоби со 5 Европски и 2 нови Светски судии. Избрани за
најуспешна спортска федерација помеѓу 46 спортски федерации во
Македонија. Карате федерацијата на Македонија е пример како треба да се
организира и работи една федерација. Од резултатите се гледа дека има
подобрување во Натпреварувачкиот и судискиот дел додека останува да се
подобри тренерскиот дел на КФМ.
Бошко Заборски, ги поздрави присутните и им честита што 2010 година
беше најуспешна како организационо така и во постигнување на спортски
резултати. Од финансиските извештаи се гледа дека Претседателот на КФМ,
Драган Стојановси вложил многу средства во Федерацијата а колку се
правилно распоредени треба да се преиспита. Како пример го посочува
Светсктото сениорско првенство за кое што според изветајот се потрошени
756.000,00 илјади денари а имало многу тренери, судии, немили случки и
транспорт на неофицијални лица. Репрезентативците го подржале Жарко
Арсовски и помогнеле да го освои бронзениот медал. Тој истакна дека за
учество на регионално првенство, Медитеранско и Балканско трошоците ги
платиле самите клубови. Тој побара да се каже кој клубови колку
партиципирале во реализација на програмата. Според него Летниот карате
камп во Охрид бил тотално промашување бидејќи средствата ненаменски биле

потрошени. Заложбата на Претседателот на КФМ, да се инвестира во судии е
во ред но не треба да се дозволи помлади од 18 години да судат на
натпреварите. Како промашување на ненаменско трошење на средствата
Бошко Заборски го издвои и наградниот турнир за деца за кои според
финансискиот извештај се потрошени 20 илјади евра. Од друга страна од
сениорите се бара да ја вратат опремата назад во Федерацијата, со што се
понижуваат сениорските репрезентативци. Доколку се примени новиот
правилник за избор, финансирање и наградување на репрезентативци нема да
може да се пратат промените во Светската федерација, која воведува систем
на Премиер лиги кои ќе се бодираат и ќе се избираат најдобрите меѓу
најдобрите. Во делот на Извештајот за работа на КФМ, стави забелешка дека е
пропуштено да се нотираат резултатите на Наташа Илиевска на Светските
игри во Пекинг. Тој побара да се дополни извештајот. Според него 2010 година
е најуспешна и не требало да се дозволи Жарко Арсовски да не биде избран
за спортист на годината. Според него тоа се случило бидејќи не е добро
излобирано и медиумски Федерацијата е слабо застапена. Стручниот совет
треба да биде поактивно вклучен во работата на сениорската репрезентација а
не да налага да се учествува на турнир во Сараево на празникот Велигден,
каде што Наташа Стефановска се здоби со повреда. Не постои никаква
комуникација помеѓу Стручниот совет и селекторите. На карајот од излагањето,
Бошко Заборски истакна дека Претседателот на КФМ, вложил многу средства
кои што со правилна работа и организација може да доведат до развојот на
спортот и постигнување на спортски резултати.
Никола Панчев истакна дека сите репрезентативци кои учествуваа на
Светското првенство за сениори беа известени за одлуката на Извршниот
одбор и начинот на организација на патувањето. Според него не е добро што
репрезентативците наместо да бидат во спортската дворана тие шетале по
трговскиот центар. Што се однесува до другите неофицијални лица кои беа
спомнати од страна на Бошко Заборски, тие своето патување го платиле со
сопствени средства. Тој истакна дека 60 комплети од спортската опрема од
Јапонската донација се дадени на натпреварурувачи од Макпетрол и Металург.
Тренерките на натпреварувачите ги носат нивните родители.
Мирче Јанушевски демантираше дека 50-60 комплети се дадени на
натпреварувачи на Макпетрол и Металург. Натпреварувачите од Металург ја
вратиле опремата. Мирче Јанушевски го подржа Бошко Заборски во барањето
да се достави поединечни уплати на клубови за реализирање на активности на
КФМ. Исто така го подржа мислењето на Бошко Заборски дека наградите на
прогласувањето на Спортскиот оскар 2010 година не ги добиле заслужните
спортисти на КФМ бидејќи не е добро излобирано и медиумски Федерацијата е
слабо застапена. Во врска со правилникот за избор, финансирање и
наградување на државните селекции истакна дека е донесен адхок и не се
консултирани селекторите. Треба да се дискутира Правилникот и да се
направи правилник кој ќе одговара на сите, да биде општо прифатен од сите
тренери. Тој истакна дека Извештајот од Одборот за контрола е неприфатлив
бидејќи се донесени одлуки, спроведени активности и иако нема криминал
треба да се достави извештај.
Џелал Лата истакна дека не сака да учествува како член на Одборот за
контрола, бидејќи не е консултиран и не стои позади доставениот извештај. Тој
истакна дека во иднина размислува до поднесе оставка бидејќи не сака да
биде таков член на Одборот за контрола. Според него во иднина КФМ треба да
воспостави корелација помеѓу селектори, судии, Стручен совет и репрезентативци. Не е во ред Стручниот совет само преку дописи до селекторите да

комуницира туку треба да разговара со нив за секој предлог. Во врска со
опремата од Јапонскиот грант тој смета дека е крајно време да престане да се
споменува бидејќи тоа е потрошен материјал. Според него нема мали и
големи клубови туку јаки, средни и слаби. Од извештаите се гледа дека
Макпетрол и Металург се најјаки и носечки клубови во КФМ. Средствата треба
да се пренаменат за потребите на репрезентативците. Тој стави позитивна
забелешка на изготвениот извештај за работа на КФМ во периодот 01.01.2010
до 31.12.2010 година.
Претседателот на Одборот за контрола, Диме Ангеловски истакна дека
одборот добро работи, не е МВР и работи исклучиво по пишани документи.
Работа на одборот за контрола е кога ќе се уочат грешки истите да се
разгледаат. Тој истакна дека членот на Одборот за контрола Џелал Лата е
уредно повикан а тој не дошол на состанокот.
Јован Лазарев истакна дека извештајот на Одборот за контрола е личен
извештај на Диме Ангеловски и постави прашање дали Собранието може да
усвои личен извештај. Јован Лазарев ги информира делегатите на Собранието
во врска со радио дифузната такса дека не треба да се плаќа и дека
пререгистрацијата на клубовите е бесплатна до 15 април 2011 година.
Зоран Ѓорѓески истакна дека извештајот на Одборот за контрола ниту се
прифаќа ниту се гласа од членовите на Собранието туку се прима за
информирање бидејќи Одборот е самостоен во својата работа и укажува за
отстранување на евентуални неправилности во работата на теалта на КФМ,
ако делегатите на Собранието сметаат дека треба да се изработи поопсежен
извештај за наведените прашања утврени во Статутот на КФМ, потребно е да
се побара да се достави друг извештај. Според него оваа е значителна година
на постигнати успеси на спортски план, благодарение на организирана работа
на сите тела и органи на КФМ Федерацијата е прогласена за најуспешна за
2010 година, а имаме негативна критика. Во ред е предлогот да се дополни
Извештајот со фотографии, но не е во ред да се тврди дека се сакало да се
скријат или минимизираат постигнатите резултати на наши репрезентативци.
Карате федерацијата на Македонија ги спроведе сите планирани
активности во 2010 година. Не е во ред да се кажува дека Жарко Арсовски не е
избран за спортист на годината бидејќи Горан Милковски не си ја завршил
задачата. Системот на одлучување за прогласување на Спортски оскар е
утврден од Агенцијата за млади и спорт и се одлучува со мнозинство на
добиени гласови, а гласаат спортските федерации, новинари и Агенцијата за
млади и спорт. Спомнувањето од страна на Бошко Заборски и Мирче
Јанушевски дека натпреварувањата од типот на Златните лиги, Милано опен и
Ротердам се финансирани од клубовите, а не ги финансира Федерацијата е
сосема нормално бидејќи тоа се клубски настапувања а Федерацијата
финансира настап на државни репрезентации. Според него треба да се градат
позитивни релации и да се работи на заедништво во КФМ со цел и понатаму да
остане најуспешна Федерација.
Димче Јанковски истакна дека 2010 година е исклучителна година за
КФМ, иако не беше призната во делот на селектори, тренери и репрезентации
бидејќи беше прогласена само Федерацијата како најуспешна. Според него
потребно е поголемо лобирање. Единствено новинарот Горан Конев од Вест
забележал дека не е возможно да се рангира 7 место пред 3 место на Светско
првенство. Во однос на финансиите го пофали претседателот за вложените
средства но и тој смета дека за наградниот турнир за деца се потрошени многу
средства и истите треба да се пренаменат за награден турнир за сениори. Тој

смета дека во Извештајот треба да се вметнат и резултатите од турнирите кои
ги организираат клубовите.
Мирче Јанушевски побара во извештајот да се дополни информација за
добиената награда 13 Ноември.
Златко Димоски ја достави неговата дискусија и побара истата да биде
цитирана. Цитат „Не планирав да се јавам за дискусија но по дискусијата на
Мирче Јанушески се добива впечаток дека во Македонија постојат само два
клубови, Макпетрол и Металург и точно е дека овие два клуба се најсилини, но
се најсилни финансиски но по квалитет има и други клубови со меѓународни
резултати од официјални првенства. Вака испаѓа дека само тие прават
резултати на меѓународно ниво, секоја чест за резултатите на Макпетрол и
Металург но не се само тие кои имаат резултати од надвор, такви резултати
имаат и во Штип, Гостивар..и ние во Прилеп имаме медал од светско
првенство за јуниори во ката, кој за жал е сеуште единствен медал во ката од
светско првенство, имаме 8 златни медали од Балкански првенства 10 тина
сребрени медали и повеке од 20 бронзени медали од Балкански првенства за
сениори, јуниори и кадети, имаме медали од Златна Лига, Истанбул опен,
Кроација Опен и многу други. Во овие две години се покажа дека квалитетното
карате не е сконцетрирано во овие два скопски клубови, каде многу е полесно
да се дојде до такви меѓународни резултати кога имате силна финасиска
подршка за настап на меѓународни првенства, и кога од клубовите од другите
градови им ги земате натпреварувачите, во кои со години тренерите од
помалите градови вложувале. За среќа овие две три години останатите
клубови кои имаат репрезентативци беа подржани од КФМ за настап на
меѓународни првенства и резултатите се очигледни.
Во однос на употребата на кодот сакам да нагласам дека во делот на
судиската федерација на ВКФ кај судиите се користи кодот МКД, што може да
се види на официјалната страна за судиите, а мене во неколку наврати кога
сум судел финале (Светско првенство Вроцлав) ме повикуваа како З.Д судијата
од Македонија, фала за сега толку.“
Бошко Заборски го подржа Мирче Јанушевски дека треба да се вметне
информацијата за добивањето на 13 ноемвриската награда на град Скопје.
Исто така, според него во Извештајот треба да се вметне и резултатите од
Златните лиги.
Зоран Ѓорѓески истакана дека се работи за Извештај за работа КФМ, и не
држи сите наградени и пофалени тренери од секој град да бидат нотирани во
извештајот.
Бесник Мурати го подржа излагањето на Зоран Ѓорѓески и истакна дека
манифестации од таков тип се одржуваат во секој град. Тоа е за поздравување
но се активности надвор од одлуки и предлози на Извршниот одбор. Тој даде
позитивна критика на подготвениот материјал. Финансискиот извештај е
поврзан зо завршна сметка на КФМ и не е возможно да се прикажат средствата
на клубовите. Карате федерацијата на Македонија ниту се купува ниту се
продава. Не постојат мали и големи клубови, има само резултати. Во
Македонија има постигнати резултати и од Елвир Куртановиќ, Ардита Исени,
Берат Јакупи. Посебна почит кон компаниите кои учествуваат во спонзорирање
на клубовите но Извештајот не е на клубовите туку на Федерацијата. Според
него не е каратето само во Скопје. Потребно е негативната енергија да ја
ориентирате во позитивна и да се дојде до најдобра и најорганизирана
федерација со многу резултати.
Сашо Туфекчиевски изрази честитки на постигнатите резултати. Тој
истакна дека КФМ е пример на добро организирана федерација. Имиџот кој

сега го ужива оваа федерација ме охрабрува да бидам дел од неа.
Стратегијата сите вредности да бидат вклучени активно во федерацијата
вроди со плод.
Претседателот Драган Стојановски, истакна дека Сашо Туфекчиевски е
еден од најзаслужните за презентација на Федерацијата во Стручниот совет на
Агенцијата. Тој стави забелешка зошто никој не кажал дека натпреварите
личат на добро организирани како Европски првенства.
Назим Куртовиќ даде објаснување за функционирањето на Стручниот
совет. Извршниот одбор дава налог за мислење на Стручниот совет, кој
доставува мислење а Извршниот одбор го усвојува. Според него да се
комуницира може само со тие што сакаат да комуницираат и почитуваат
вредности. Тој истакна дека се дошло до заклучок дека е потребно да се
направи Правилник за избор на репрезентација.Федерацијата е голема затоа
што има финансии. Почетната позиција на секој натпреварувач е иста. Ако не
си најдобар во својата држава тогаш не можеш на Европско првенство.
Направен е систем на реално судење со Европски и Светски судии, државни
првенства, изборни-бергер првенства. Предлогот на Стручниот совет во
Правилникот во делот на финансирањето беше продложено да влезат и 1 и 2
место на Балканските првенства но кризата си го направила своето и е
донесена одлука од Извршниот одбор да не бидат вклучени. Но според Назим
Куртовиќ не значи дека не може да дојде до промена, само е потребно да има
стандарди и позитивна мисла.
Бошко Заборски се заблагодари што конечно добил информација како
функцинира Стручниот совет. Тој истакна дека сите одлуки во врска со
подготовки и натпревари ги добиваа во последен момент но тие ги извршуваат.
Претседателот на КФМ, Драган Стојановски, истакна дека Стручниот
совет и селекторите се квалитетни и мора заедно да работат. Во делот на
фининасискиот извештај истакна дека најголем дел од средствата (околу 50%)
се дадени за финансирање на сениорската репрезентација. Во врска со
дискусиите за настапот на сениорската репрезентација во Сараево и за избор
на репрезентативец претседателот истакна дека за настапот на репрезентацијата на КФМ во Сараево ИО донесе одлука да се учествува. ИО исто така
донесе одлука на седницата во мај, изборниот турнир за сениори да се одржи
во септември 2010 година, со повикување на 6 странски судии, заради
обезбедување на објективност во судењето, што беше основен критериум за
стекнување статус на репрезентативец за настап на Светското првенство во
Белград, за што сите клубови беа навремено известени. Во врска со
Правилникот за избор, финансирање и наградување на националните селекции
претседателот истакна дека во минатиот период од три години ИО постојано се
среќаваше со проблемот на избор на репрезентативец на КФМ, за што имаше
многобројни писма на поплаки и жалби. Со Правилник изборот е врз основа на
постигнат резултат на натпревар во спортска борба а селекторите ќе имаат за
задача да ги подготвуваат натпреварувачите. Тој исто така истакна дека во
претходниот период на судиските семинари кои ги водеше Примож Дебенак
присуствуваа селекторите.
По опсежната дискусија Собранието на КФМ, едногласно, го усвои:

• Извештајот за работа на Карате федерацијата на Македонија, за
периодот 01.01.2010 до 31.12.2010 година со забелешка да се дополни со
повеќе фотографии и информации од натпреварите;
Точка 4
Мирче Јанушевски го прочита Статутот на КФМ за надлежностите на
Одборот за контрола.
Јован Лазарев побара во записник да влезе неговото прашање дали
личен извештај на Претседателот на одборот за контрола може да се усвои
како Извештај.
Зоран Ѓорѓески го даде следниот одговор: Доставен е извештај од
претседателот на Одборот за контрола, кој што не го гласаме и за содржината
на Извештајот не коментираме.
Собранието донесе заклучок, Извештајот на Одборот за контрола за
работата на Карате федерацијата на Македонија, за периодот 01.01.2010 до
31.12.2010 година да се дополни и повторно да биде испратен до клубовитечленки на Собранието.
Точка 5
По опсежната дискусија Собранието на КФМ, едногласно, го усвои:
Финансовиот извештај на Карате федерацијата на Македонија за 2010
година со завршната сметка, за периодот 01.01.2010 до 31.12.2010 година;
По барање на преставниците на КК Металург и КК Макпетрол,
Собранието донесе заклучок да се достави Информација од сервисното
сметководство колку клубовите вложиле средства во Федерацијата за учество
на нивни натпреварувачи на натпревари.
Точка 6
Собранието едногласно го прими како членка во КФМ, карате клубот
Ханганку од Скопје.
Точка 7
Се отвори дискусија за предлог измените и дополнувањата на
Правилникот за работа на Дисциплинската комисија на КФМ.
Мирче Јанушевски истакна дека во ред е да се казнат тренерите за
неспортско однесување но потребно е да се казнат и судиите.
По дискусијата Собранието едногласно го усвои Предлогот за
Изменување и дополнување на Правилникот за работа на Дисциплинската
комисија на Карате федерацијата на Македонија, со дополнување казнените
мерки да се однесуваат на сите официјални лица на натпреварот.
Точка 8
а) Димче Јанковски стави забелешка дека ВЕБ страната на КФМ не е
ажурирана, дека турнирот Ирена куп нема повеќе да се одржува (поради
недостиг на финансии и е даден предлог КФМ да го организира), дека
чланарината од 600 денари е превисока и затоа ќе има многу повеќе
натпреварувачи на турнирите во Лесковац отколку во Македонија.
б) Во врска со барањето од Претседателите на КК Макпетрол и КК
Металург за смена на членови на ИО и за избор на два потпретседатели еден
од КК Металург и еден од КК Макпетрол претседателот на КФМ, Драган
Стојановски ги повика претседателите на двата наведени клубови да се
изјаснат или доколку тие не се присутни да се изјаснат нивните претставници.

Мирче Јанушевски го прочита дописот што беше доставен до
Претседателот на КФМ, Драган Стојановски.
По овој предлог се отвори дискусија.
Никола Панчев истакна дека нема мали и големи клубови, успешни и
неуспешни. Претседателот ветил дека ќе финансира но на квалитет. На
Светското првенство во Белград од 88 репрезентации 4 беа во полн состав
меѓу кои и Македонија. Во Нови Сад од 32 натпреварувачи 21 губат во прво
коло. Федерацијата нема финансиски проблеми. Клубовите се бунтуваат кога
треба да дадат свои пари. Предложете кој е тој што ќе финансира се.
Ѓоре Дервишев истакна дека во година која е најуспешна има негативни
дискусии. Според него не е јасно како претседателите на наведените клубови
дошле до заклучок дека членовите на ИО не си ја вршат својата задача. Токму
луѓето кои немаат лични интереси можат да донесуваат заклучоци со ладни
глави. Членовите на ИО, ги предлага претседателот. Ако сте за менување на
членовите сте и за менување на Претседателот.
Елвир Куртановиќ истакна дека дописот е навредлив. Како најдобра
Федерација со најдобри резултати треба да се стремиме тоа да го одржиме.
Тој е да се застапуваат интересите на сите клубови бидејќи токму големите
клубови ги врбуваат добрите натпреваруваци од малите клубови. Според него
членот на ИО, Гоце Петров не присуствувал на голем дел на состаноците на
ИО и тој не ги застапува интересите на репрезентативците туку на клубот.
Бошко Заборски смета дека членовите на Извршниот одбор треба
финансиски да допринесат во Федерацијата бидејќи сите се доволно паметни
за останатите работи. На пример. Членот на ИО Ѓоре Дервишев нема
репрезентативци не настапува во лига натпреварите а одлучува за
спортистите. Според него Никола Панчев добил најмногу од претседателот
како комесар и сите други функции што ги врши.
Зоран Ѓорѓески истакна дека никаде во Статутот не е дефинирано дека
членовите на ИО треба да донесат пари. Треба да се финансира и во
пионерите бидејќи тие се основата за понатаму. Доколку се бара од членовите
на ИО да донесат пари тогаш е најдобро да се распише конкурс. Овој концепт
според Зоран Ѓорѓески е различен и го наградува постигнатиот резултат на
Европски и Светски првенства а клубска политика е дали ќе се учествува на
натпревари од типот на Ротердам или Париз опен.
Живко Дракуловски истакна дека КФМ има најуспешна година. Според
него има два концепти да се финансира квалитет или да се прифати барањето
на два клуба со големи спонзори. Се поставува прашањето дали клубовите се
спремни да изгубат и да се вратат во минатото.
Претседателот Драган Стојановски истакна дека не го прифаќа
предлогот за промена на членови на Извршниот одбор и не прифаќа да има
потпретседатели на КФМ од КК Металург и КК Макпетрол. Тој пред членовите
на Собраниото го постави на изјаснување прашањето дали да се гласа тајно
или јавно. Членовите на Собранието едногласно одлучија да се гласа јавно.
Собранието, со 52 гласа против и два за (претставниците на КК Металург
и КК Макпетрол) го одби барањето од КК Металург и КК Макпетрол.
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