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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 22.03.2014
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно ги усвои:
 Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 25.01.2014
година.
 Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 22.02.2014
година.
2. Извршниот одбор, едногласно, ги усвои извештаите од следните реализирани
активности:
 Судиски – тренерски семинар, одржан од 24-26.01.2014 година, извештај
доставен од судиската комисија. Извршниот одбор го усвои списокот на тренер
присутни на тренерскиот семинар кои може да се стекнат со тренерски картон.
 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,
Извештаи доставени од тренерите на државната репрезентација: Арлинд
Хусеини, Златко Димоски и Жарко Арсовски. Се задолжува психологот Ленче
Алексовска Величковска да достави извештај.
 Европско првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, 07-09.02.2014
година, Лисабон, Португалија, Извештаи доставени од: Шефот на делегација,
Бесник Мурати, Лекар на репрезентација, Ѓоре Дервишев, Претседател на
Судиска комисија, Боби Војдиновски, тренери на државна репрезентација
Златко Димоски и Жарко Арсовски. Се задолжија тренерот на државна
репрезентација Арлинд Хусеини и Психологот Ленче Алексовска Величковска
да достават извештаи.
 Се усвои извештајот од тренингот за кати со Петар Косановиќ, тренер на
српската репрезентација за кати, 22-23.02.2014 година, Скопје, со забелешка да
се дополни со образложение на деталните активности на самиот тренинг и
очекувања од избраните натпреварувачи. Се задолжија тренерите вклучени со





свои натпреварувачи да достават свое мислење за тренинзите со Петар
Косановиќ.
Меѓународен натпревар Никола Грдановски - Нике, одржан на 27.10.2013
година, во Скопје, извештаи доставени од Врховниот судија Благој Атанасов,
Комесарот на натпреварот Бесник Мурати, Натпреварувачката и Лекарската
комисија.
Државно првенство за сениори, 02.03.2014 година, Скопје, извештаи доставени
од: Комесарот на натпреварот, Бесник Мурати, Комесарот за безбедност, Исмет
Душки, Натпреварувачката комисија, Лекарската комисија, Врховниот судија,
Примож Дебенак.

3. Извршниот одбор , ги разгледа жалбите на одлуката на Дисциплинската комисија на
Жарко Арсовски, Сашко Арсовски и Мартин Несторовски и едногласно донесе одлука
дека жалбите на Сашко Арсовски и Жарко Арсовски се одбиваат како неосновани а
жалбата на Мартин Несторовски делумно се усвојува. Одлуката ќе се достави во
прилог.
4. Извршниот одбор, во врска со настанатиот инцидент донесе едногласен заклучок дека
Карате федерацијата на Македонија најостро ги осудува ваквите инциденти и нема да
го толерира ваквото однесување и ќе бидат покренати санкции за сторителите.
Истовремено, им апелира на клубовите да ги едуцира и контролира однесувањата на
своите навивачи за време на натпреварите.
5. Извршниот одбор, донесе заклучок Комесарот Бесник Мурати и Комесарот за
безбедност, Исмет Душки на државното првенство за сениори да ги идентификуваат
лицата кои се учесници во инцидентот и да достават информација до Дисциплинската
комисија на КФМ, да утврди дали постои основа за покренување на постапка.
6. Извршниот одбор за престојното Европско првенство за сениори ја усвои делегацијата
во следниот состав: Шеф на делегација, Дејан Чолевски, Бесник Мурати и Горан
Милковски, делегати на Конгресот, Ленче Алексовска – Величковска, психолог,
тренерите на Државната репрезентација Петар Белистојаноски и Златко Димоски,
Судиската и Лекарската комисија да достават предлози.
7. Извршниот одбор едногласно ги донесе следните одлуки:

Барањето на КК Кеикс, за добивање на видео материјал од седницата на
Собрание не се одобрува, со образложение дека снимениот материја е интерен
материјал на Федерацијата и истиот може да се погледне во канцеларијата на КФМ.

Извршниот одбор, донесе одлука дека барањето на КК Кеикс – Скопје, за
дополна на Правилникот за избор, финансирање и наградување на репрезентативците
не се прифаќа, го прифати образложението на Стручниот совет.

Извршниот одбор, не ја прифати преставката на КК Фунакошин – Гичин,
Скопје, бидејќи не е во склоп со Правилникот за избор, финансирање и наградување
на репрезентативците.

Извршниот одбор го усвои предлогот на Натпреварувачката комисија за
разрешување на членот на комисијата Арбен Алији и наименување на нов член на
натпреварувачка комисија, Неџби Дервиши.

Се усвојува предлогот на Натпреварувачката комисија за усогласување на
Правилникот за екипните натпревари со Правилникот за избор, наградување и

финансирање на државните репрезентативни селекции. Натпреварувачката комисија
да достави пречистен текст.

Извршниот одбор го усвои предлог Календарот за турнирите организирани
од клубовите членки на КФМ.

Извршниот одбор донесе одлука, одговорот на Натпреварувачката комисија
во врска со барањето на делегатот на КК Аеродром, Димче Јанковски да се препрати
до клубот.

Извршниот одбор донесе одлука да го овласти претседателот на КФМ,
Драган Стојановски да може да врши директни плаќање од сопствени средства за
одредени активности на КФМ а се во насока за непречено одвивање на програмата на
КФМ.

Извршниот одбор донесе одлука, судиската такса на Примож Дебенак да
изнесува 400 евра од ден, а судии од странство 150 евра од ден, во денарска
противвредност.

Извршниот одбор, донесе одлука средствата дадени од Агенцијата на млади
и спорт за реализацја на Меѓународна програма за 2013 година да ги распредели на
натпреварувачите кои во 2013 година имаат пласман 1-5 место на сениорско
првенство одржано во Будимпешта.
8. Извршниот одбор ги разреши, Жарко Арсовски – тренер на државна репрезентација за
кадети и јуниори, Сашко Арсовски и Нуредин Мисини од функцијата помошници
тренери на државната репрезентација. До избор на нови тренери функцијата тренер на
државна репрезентација за кадети и јуниори ќе ја врши Арлинд Хусеини – тренер на
државна репрезентација за јуниори до 21 година.
9. Извршниот одбор, во врска со барањето на КК Макпетрол за појаснување на настап
под активна суспензија, го прифати толкувањето на Дисциплинската комисија дека
натпреварувачот кој е под активна суспензија не смее да настапува на натпревари во
Македонија и странство.
Срдечни поздрави,
.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

