КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

КРИТЕРИУМ
ЗА РАНГИРАЊЕ НА КЛУБОВИ, ТРЕНЕРИ И
НАТПРЕВАРУВАЧИ

КРИТЕРИУМ ЗА РАНГИРАЊЕ НА КЛУБОВИ, ТРЕНЕРИ И НАТПРЕВАРУВАЧИ
I.

ЦЕЛ НА КРИТЕРИУМОТ
Спроведување на објективно рангирање и изработка на ранг листи за избор на:
најуспешен клуб,
најуспешен тренер,
најуспешен каратист-каратистка и
кандидати за стипендија која ја доделува Агенцијата за млади и спорт
ДЕФИНИЦИЈА НА РАНГ ЛИСТИТЕ
1.

НАЈУСПЕШЕН КЛУБ

Карате федерацијата на Македонија ги рангира клубовите и врз база на тоа избира најуспешен
клуб во сениорска и најуспешен клуб во младинска конкуренција на крајот на годината за
тековната година согласно овој Критериум.
За најуспешен клуб во сениорска конкуренција се земаат во предвид резултатите постигнати
во старосната категорија сениори.
За најуспешен клуб во младинска конкуренција се земаат во предвид резултатите постигнати
во старосните категории кадети, јуниори и сениори до 21 година.
Рангирањето на клубовите по барање на Агенцијата за млади и спорт може да се прави и
двапати годишно (01.01 до 30.06 и 01.07 до 31.12). И ова рангирање ќе се врши согласно овој
Критеиум.
Рангирањето ќе се врши согласно следните принципи:
1.1. Клуб чиј натпреварувач постигнал резултат кој е највисоко категоризиран за постигнат
резултат на Олимписки Игри, или на Светско или Европско првенство согласно Член 16
(кој се однесува на карате спортот) од Правилникот за категоризација на спортистите од
Република Македонија донесен од страна на Директорот на Агенцијата за млади и
спорт, Службен весник на Република Македонија (бр. 51/2002) и Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за категоризација на спортистите од
Република Македонија, Службен весник на Република Македонија (бр. 50/2004).
1.2. Доколку два или повеќе клубови имаат натпреварувачи (по еден или повеќе
натпреварувачи) со иста категоризација (на пример со меѓународна категоризација)
тогаш најуспешен ќе биде тој клуб чиј категоризиран натпреварувач освоил највеќе
бодови согласно овој Критериум.
1.3. Доколку два клуба имаат натпреварувачи со иста категоризација а тие натпреварувачи
освоиле ист број на бодови согласно овој Критериум, тогаш најуспешен ќе биде оној
клуб кој севкупно освоил највеќе поени согласно овој Критериум.
1.4. Доколку нема ниеден категоризиран натпреварувач во периодот во кој се врши
рангирање најуспешен клуб ќе биде оној клуб кој севкупно освоил највеќе поени
согласно овој Критериум.

2.

НАЈУСПЕШЕН ТРЕНЕР

Карате федерацијата на Македонија ги рангира тренерите и врз база на тоа избира
најуспешен тренер во сениорска и најуспешен тренер во младинска конкуренција на крајот
на годината за тековната година согласно овој Критериум.
Најуспешен тренер во сениорска конкуренција е главниот тренер на најуспешниот клуб во
сениорска конкуренција.
Најуспешен тренер во младинска конкуренција е главниот тренер на најуспешниот клуб во
младинска конкуренција.
КФМ изборот го прави еднаш годишно за тековната година.
3.

НАЈУСПЕШЕН КАРАТИСТ - КАРАТИСТКА

Најуспешен каратист и каратистка се бира во старосните категории: сениори, сениори до 21г.,
јуниори и кадети. Во секоја старосна категорија се избира најуспешен каратист и каратистка
во дисциплината ката и во кумите. Изборот се врши на крај на календарската година за
тековната година.
Најуспешен натпреварувач е оној натпреварувач кој постигнал резултат кој е највисоко
категоризиран за постигнат резултат на Олимписки Игри, или на Светско или Европско
првенство согласно Член 16 (кој се однесува на карате спортот) од Правилникот за
категоризација на спортистите од Република Македонија донесен од страна на Директорот
на Агенцијата за млади и спорт, Службен весник на Република Македонија (бр. 51/2002) и
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за категоризација на
спортистите од Република Македонија, Службен весник на Република Македонија (бр.
50/2004).
Доколку два или повеќе натпреварувачи имаат иста категоризација (на пример
меѓународна категоризација) тогаш најуспешен ќе биде тој категоризиран натпреварувач кој
освоил повеќе бодови на индивидуалниот натпревар каде се стекнал со категоризацијата. Во
рангирањето се сметаат само бодовите освоени во соодветната старосна категорија и
соодветната дисциплина, само во индивидуален настап.
Доколку два или повеќе натпреварувачи имаат иста категоризација (на пример
меѓународна категоризација) и ист број на бодови освоени на индивидуалниот натпревар
каде се стекнале со категоризацијата, тогаш најуспешен ќе биде тој категоризиран
натпреварувач кој освоил највеќе бодови согласно овој Критериум. Во рангирањето се
сметаат само бодовите освоени во соодветната старосна категорија и соодветната
дисциплина, само во индивидуален настап.
Доколку нема ниеден категоризиран натпреварувач во периодот во кој се врши
рангирање најуспешен натпреварувач ќе биде оној натпреварувач кој севкупно освоил
највеќе бодови согласно овој Критериум.
Доколку еден каратист настапувал и освоил бодови во две старосни категории, истиот ќе
биде рангиран само во онаа категорија во која има остварено подобри резултати. Еден
каратист може да биде најуспешен во двете натпреварувачки дисциплини, ката и кумите,
доколку во двете има постигнато резултати кои го дефинираат како најуспешен, согласно овој
Критериум.

СТИПЕНДИЈА ОД АМС ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИ “СПОРТСКА НАДЕЖ“

4.

Се рангираат само натпреварувачите кои до 01. септември тековната година полнат 11 до
20 години.
Се собираат бодовите освоени во двете натпреварувачки дисциплини, ката и кумите,
индивидуално и екипно, освоени согласно овој Критериум, одржани во периодот од 01.
септември претходната година до 01. јули тековната година.
Натпреварувачите кои освоиле медал или место за кое Агенцијата за млади и спорт
дава посебна стипендија не се рангираат дополнително според овој Критериум.
Образложение: Агенцијата за млади и спорт стипендира надежни спортисти до 20
годишна старост под мотото “СПОРТСКА НАДЕЖ“.

II.

БОДУВАЊЕ
Бодувањето се базира на освојување бодови по следните основи:





Бодови за остварен пласман
Бодови за изборени победи
Бодови за изборен нерешен резултат во кумите екипно
Бодови за учество

Вкупно освоените бодови за секој натпревар се множат со тежински коефициенти кои
зависат од рангот на натпреварот и старосната категорија на натпреварувачот.
1.

БОДОВИ ЗА ОСТВАРЕН ПЛАСМАН

Се бодови кои натпреварувачите ги добиваат врз основа на остварен пласман на официјални
натпревари од Календарот на КФМ за тековната година.
2.

БОДОВИ ЗА ИЗБОРЕНА ПОБЕДА ИЛИ ИЗБОРЕН НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ

Се бодови кои натпреварувачот ги добива за секоја изборена победа со противник, или
изборен нерешен резултат со противник во кумите екипно.
3.

БОДОВИ ЗА УЧЕСТВО

Се бодови кои натпреварувачот ги добива за учество на официјални натпревари од
Календарот на КФМ за тековната година, со исклучок на Државни првенства и Државни
изборни турнири.

III.

ДОПОЛНИТЕЛНО БОДУВАЊЕ
Во случај да два или повеќе каратисти имаат освоено ист број на бодови а меѓу нив треба
да се одреди кој е подобар се применува дополнително бодување.
Како дополнително бодување, се зема резултатот од Државното првенство, од меѓусебниот
дуел помеѓу двајцата натпреварувачи. Доколку натпреварувачите немале меѓусебен дуел на
Државното првенство, за најдобар се прогласува натпреварувачот кој има подобар пласман
на Државното првенство. Во случај кога двајцата натпреварувачи имаат ист пласман на
Државното првенство (пр. 3-то место) и немале меѓусебен дуел на истото, најдобар

натпреварувач се бира на предлог на селекторот од соодветната старосна категорија, со
одлука на Извршен одбор.

IV.

ПРИЛОЗИ
Составен дел на овој критериум се и табелите дадени во Прилог 1, како и Член 16 од
Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија, даден во Прилог
2.

ПРИЛОГ 1
1. ОФИЦИЈАЛНИ НАТПРЕВАРИ ОД КАЛЕНДАРОТ НА КФМ И ТЕЖИНСКИ КОЕФИЦИЕНТИ
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ранг на натпревар
Олимписки игри
Светско првенство
Европско првенство/Европски игри
Карате 1 - Премиер лига
Карате 1 - Серија А
Карате 1 - Младинска лига
Светски куп за млади
Балканско првенство
Медитеранско првенство
Државно првенство/Државен турнир

Коефициент
18
12
6
6
3
3
3
2
2
1

2. СТАРОСНИ КАТЕГОРИИ И ТЕЖИНСКИ КОЕФИЦИЕНТИ
Р.б.
1
2
3
4
5

Старосна категорија
сениори
сениори У21
јуниори
кадети
деца

Коефициент
1
0,8
0,6
0,4
0,2

3. БОДУВАЊЕ
a. БОДОВИ ЗА ОСТВАРЕН ПЛАСМАН
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ранг на натпревар
Олимписки игри
Светско првенство
Европско првенство/Европски игри
Карате 1 - Премиер лига
Карате 1 - Серија А
Карате 1 - Младинска лига
Светски куп за млади
Балканско првенство
Медитеранско првенство
Државно првенство/Државен турнир

1-во
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2-ро
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

3-то
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

5-то
30
30
30
30
30
30
30
-

7-мо
20
20
20
-

b. БОДОВИ ЗА ИЗБОРЕНА ПОБЕДА И ИЗБОРЕН НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ




10 бода за секоја изборена победа
5 бода за секој изборен нерешен резултат во кумите екипно
На Државно првенство/Државен турнир се сметаат
натпреварувачите кои имаат бодови за остварен пласман

само

победи

на

Бодови за изборена победа/нерешен резултат се доделуваат за секоја победа/нерешен
резултат изборени со противник, вклучувајќи ги и победите кога противникот ја започнал но
не ја завршил борбата поради KIKEN.
c. БОДОВИ ЗА УЧЕСТВО


5 бода по натпревар

Бодови за учество добива натпреварувач кој учествувал во најмалку една борба на
натпреварот.
d. БОДОВИ ОСВОЕНИ ВО ЕКИПНИ НАСТАПИ
Во ката екипно натпреварувачите добиваат една третина од вкупно освоените бодови на
тимот.
Во кумите екипно бодовите за остварен пласман и бодовите за учество се делат на бројот на
активни натпреварувачи (5 за кумите екипно машки, односно 3 за кумите екипно женски) и
истите ги добиваат сите натпреварувачите кои го сочинуваат тимот. Бодови за изборена
победа и изборен нерешен резултат натпреварувачите добиваат само за победите и
нерешените резултати кои лично ги избориле со противник.
4. НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА БОДОВИ
Вкупниот број на бодови кои натпреварувачот ги освоил на натпревар се пресметуваат
според следната формула:
(a + b + c) * f1 * f2 = N
Каде што:
a – бодови за учество
b – бодови за изборени победи/нерешени резултати
c – бодови за остварен пласман
f1 – тежински коефициент за ранг на натпревар
f2 – тежински коефициент за старосна категорија
N – вкупен број на освоени бодови на натпреварот
Пример: Пресметка на бодови за натпреварувач – јуниор, кој освоил 3-то место на Европско
првенство, со изборени 4 победи.
( 5 + (4*10) + 40) * 6 * 0,6 = 306

ПРИЛОГ 2
Вреднување на резултати согласно член 16 од Правилникот за
категоризација на спортистите од Република Македонија
Во спортот карате, спортистот стекнува категорија во:
1. Спортист од светска категорија за освоено од прво до трето место на светско или европско
првенство (во спортска борба или прво место во кати), што ги организира Светската карате
федерација (WKF).
2. Спортист од меѓународна категорија, за;
a. освоено од четврто до шесто место на светско или европско првенство (во спортска
борба) или
b. освоено од второ до трето место (во кати),
c. освоено од прво до трето место на младинско светско или европско првенство (во
спортска борба или кати)
Остварениот пласман се верифицира доколку се оствари на меѓународни натпревари што ги
организира Светската карате федерација (WKF) а на кој учествувале најмалку 22 земји на
европско и 44 земји на светско првенство.
3. Спортист од државна категорија, за освоено прво место на првенство на Македонија, кое го
организира Македонската карате федерација во поединечна конкуренција во спортска
борба и кати.
Признавањето на категоризирани спортисти, предвидени во став 1 од овој правилник, во карате
спортот во сите категории, ќе се врши само на натпреварувачи кои учествуваат во системот
на натпревари организиран од страна на Светската карате федерација (WKF), се додека таа е
официјално призната за комуникација од страна на Меѓународниот Олимписки Комитет.

