ЗАПИСНИК
oд седницата на Годишното собрание на Карате федерацијата на Македонија,
одржано на 22 јануари 2011 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 20.11.2010
година;
3. Разгледување на настанатата состојба и донесување на соодветна
одлука во врска со употребата на името на Република Македонија и кодот FYR
во сите официјални документи во Светската федерација
4. 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 последното Годишното собрание.
Едногласно се усвоени следните предлози:
• Верификациона комисија Муарем Имери, Ѓорѓи Тасевски и Ахил Јаков;
• Записничар: Ивана Аврамова
• Оверувачи на записникот: Коста Николовски и Нуредин Месими.
По
проверка
на
полномошната
од
присутните
делегати
Верификационата комисија поднесе извештај, според кој од 68 клубови со
право на глас присутни се 45 клубови и констатира дека Собранието може
полноважно да работи и одлучува.
Точка 2
Едногласно го усвои:
Записникот од Собранието на КФМ, одржано на 20.11.2010 година, со
забелешка за дополнување во делот на формирање на комисија во состав
Зоран Ѓорѓески, Саше Туфекчиевски и Јован Лазарев.
Точка 3
Претседателот на КФМ, Драган Стојановски, даде образложение на
настанатата состојба со употреба на името на Република Македонија и кодот
FYR во сите официјални документи во Светската и Европската карате
федерација.
Јован Лазарев истакана дека Карате федерацијата на Македонија со
овој проблем се соочува скоро 15 години и не се согласува дека проблемот се
појавил откако Мирче Јанушевски бил во Министерството за надворешни
работи. Тој смета дека Тематска конференција по оваа прашање не мало
потреба да се свикува сега туку дека требало да се свика седница уште во
2009 година. Јован Лазарев исто така истакана дека е достигнато дното на
комуникација на КФМ со ЕКФ и ВКФ и од оваа повеќе не може да се излезе.
Според него проблем се појавил уште на Балканското првенство во Крагујевац
кога се свирела химната на Грција, а нашите репрезентативци недолично се
однесувале. Да не бил тој таму присутен како потпретседател на БКФ,
Македонската репрезентација ќе била суспендирана. Како причина за
настанување на проблемот со кодот и името го наведува и притисокот на
власта на Грција. Јован Лазарев истакна дека со писмо како што постапила во
овој случај федерацијата, не се решава проблемот туку со директен разговор.
Тој со Јеролимпус градел пријателство долги години. На Балканското
првенство 2007 година Јеролимпус не дошол и му објаснил дека не доаѓа затоа
што добил допис од Грчката влада и не сакал да му прави проблем. Јован
Лазарев истакна дека за водач на делегациите на КФМ не треба да се
испраќаат лица кои не го знаат англискиот јазик, туку лице кое ќе се дружи и
воспоставува комуникации во тие кругови, а не како досега на пример на
Светското во Белград водач на пат бил Никола Панчев кој бил во постојано
движење Скопје-Белград-Скопје, а Атанас Филиповски само снабдувал храна
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на репрезентативците. Иако претседателот на Изборното собрание ветил дека
него ќе го остави да ги оставрува меѓународните функции тоа не се остварило:
во Естонија тој не бил, во Крагујевац и останатите Балкански првенства бил на
сопствен трошок. Одговор како што е сега добиен од Претседателот на ВКФ,
Федерацијата нема добиено од времето кога била суспендирана. Тој истакна
дека тој е за настап и паралено да се води постапка за разрешување на
проблемот.
Претседателот Драган Стојановски замоли да се дискутира само по
точката на Дневниот ред. Тој истакна дека Јован Лазарев не ја кажува
вистината во поглед на рефундирање на средствата за неговото присуство на
наведните првенства. Барањето за рефундирање на средствата за неговото
присутво на натпреварите му е одобрено, а тој треба во канцеларијата на КФМ
да достави соодветна уредена документација, за да му се исплати согласно
законските прописи на РМ. Тој исто така истакна дека со подобра организација
и повеќе средства, се докажа дека е подобрена работата на Федерацијата.
Поголем проблем според него е употребата на името одколку употребата на
кодот.
Стојан Андриевски истакна дека излагањето на Јован Лазарев за
настанот во Крагуевац не е точно и дека тој не ја говори вистината. Тој не
направил ништо во настанатата ситуација, туку напротив претседателот на
Карате федерацијата на Србија Јерковиќ ни укажа да се воздржиме од
несоодветни навивања, по што ние ја смиривме состојбата во публиката .
Мирче Јанушевски смета дека прашањето ги засега сите клубови и треба
да се најде начин да се реши. Тој информираше дека до Агенцијата за млади и
спорт има анонимно писмо за нашето преставување во Светската карате
федерација и мисли дека е доставено од Венцислав Недев. Ние како
најуспешна федерација имаме обврска достојно да ја презентираме
Македонија. Тој е за настапување и водење на постапка за разрешување на
проблемот.
Бесник Мурати смета дека е за почитување што се започнала ваква
постапка бидејќи никогаш не се настапувало под името Македонија.
Федерацијата е спортска организација а не политичка организација и не е
добро да се влегува во некоја политичка ситуација која што не може да се
реши. Тој истакна дека во Крагујевац тој бил водач на пат и има доставено
целосен извештај до Федерацијата. Според него покрај усниот разговор
потребно е комуникацијата да биде во писмена форма. Извршниот одбор
работи на разрешување на состојбата и замоли да се има поверение во ИО на
КФМ.
Златко Димоски информираше дека во делот на судиите на веб страната
на Светската федерација сеуште се користи кодот МКД.
Зоран Ѓорѓески даде образложение за текот и превземените активности
во врска со употребата на името и кодот во Светската карате федерација.
Насочување на вниманието само на кодот не е во ред бидејќи голем проблем е
што не се употребува името туку само кратенката FYROM. Посочување на
Венцислав Недев како доставувач на анонимното писмо до Агенцијата за
малди и спорт на РМ не е во ред, доклку не се имаат конкретни докази и
побара Конференцијата да се огради од ваквите наводи, што беше и сторено.
Зоран Ѓорѓески смета дека покрај разговор комуникацијата со Светска карате
федерација треба да биде официјална и во писмена форма. Тој не се
согласува дека Федерацијата го достигнала дното во комуникацијата туку
напротив воспоставила достоинствена комуникација по писмен пат за битно
прашање а тоа е името и кодот прку ки е претставена Федерацијата.
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Функцијата претседател и генерален секретар на Светската и Европската
карате федерација ја вршат исти лица, што е единствен пример во светот, тие
се многу поврзани, седиштето и на двете асосциации е во Атина и тоа е
затворен круг кој што го отежнува решавањето на проблемот.
Зоран Ѓорѓески истакна дека не се точни наводите на Јован Лазарев во кои
наведува дека водачите на делегацијата на КФМ биле луѓе кои не знаат
англиски јазик. Секој водач на делегација е утврдуван со одлука на Извршниот
одбор на КФМ и истите биле компетентно определувани достојно да ја
застапуваат и претставуваат Федерацијта и Македонија на конгресите кои се
одржувале. Тој наведе дека во Естонија преставник на конгресот бил Мирослав
Чадиковски, одговорен за меѓународна комуникација, во Крагујевац, Бесник
Мурати, во Јапонија Мирче Јанушевски, во Атина и Белград Атанас
Филиповски, во Париз Бесник Мурати, кои и во претходните мандати вршеле
значајни функции во КФМ и биле водачи на делегации. Според него сега нема
одстапување од започната постапка но не вербално туку со писмена
документација да остане траг. Спортистите не смеат да се стават во позиција
да бидат уништени. Треба да бидеме свесни дека ќе има провокации и екипите
и делегациите треба да бидат
свесни за потребата од дисциплина и
почитување на протоколите на натпреварите.
Димче Јанковски објасни дека во Софија на Европското првенство
немало тепачка како што образложи Јован Лазарев.
Претседателот на КФМ, Драган Стојановски, истакна дека тој не бил
запознаен со проблемот и мислел дека сме примени под целосното име а не
под кратенката. Искрено не очекувал комуникација на таков начин бидејќи
барањето било да не именуваат како што сме признаени од Обединетите
нации. Тој смета дека треба да се применуваат статутарните одбредби, да се
пази да не се прекршат и понатаму да се бори за разрешување на ситуацијата.
По опстојна дискусија во врска со претставувањето на Карате
федерацијата на Македонија на официјалните манифестации и ВЕБ страната
на Светската и Европската карате федерација ги донесе следните заклучоци:
- Неприфатливо е претставувањето на Карате федерацијата на
Македонија на официјалните манифестации и ВЕБ страната на
Светската и Европската карате федерација под име на земја и код
кое е спротивно на Резолуцијата 817 на Советот за безбедност на
Обединетите нации
(од 07.04.1993 година) и на актите на
Меѓународната организација за стандарди.
-

Во интерес на спортистите во карате спортот на Република
Македонија и постигнување врвни спортски резултати на Европски и
Светски првенства (кое во последните години е во подем)
Собранието одлучи да продолжи нивниот настап на меѓународните
манифестации во организација на Светската и Европската карате
федерација.

Се овластуваат претседателот и членовите на Извршниот одбор на
Карате федерацијата на Македонија во рамки на статутарните одредби
на Светската и Европската карате федерација да ги превземат сите
активности и правни процедури за решавање на ова прашање за
соодветно претставување на Карате федерацијата на Македонија и
промена на сегашната состојба, со почитување на Резолуцијата 817 на
4

Советот за безбедност на Обединетите нации (од 07.04.1993 година) и
на актите на Меѓународната организација за стандарди, вклучувајќи и
поднесување на тужба, пред соодветните меѓународни арбитражи и
судови, како и известување и барање поддршка од Македонскиот
олимписки комитет и од Меѓународниот олимписки комитет .
-

Да се достави информација до Агенцијата за млади и спорт на
Република Македонија, Македонскиот олимписки комитет и
Министерството за надворешни работи на Република Македонија.

-

Членовите на Собранието на Карате федерацијата на Македонија
соодветно да бидат информирани за превземените активност за
решавање на ова прашање.

Оверувачи на записникот:
1.

Записничар,

Нуредин Мисини

2. Коста Николовски

Ивана Аврамова
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