КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
KARATE FEDERATION OF MACEDONIA
__________________________________________________________________________________________

Жиро сметка 300000000727536 ДБ 4030001413865 Комерцијална банка - Скопје

Градски парк бб
Членка на Светската (WKF), Европската (EKF)
Кош. сала Работнички
и Карате Федерација на Балканот (KFB)
1000 Скопје
Тел/факс. ++ 389 2 32 24 994
www.kfm.com.mk
E-mail:contact@kfm.com.mk
До Карате клубовити членки на Карате федерација на Македонија
Почитувани,
Ве информираме дека Извршниот одбор на КФМ на седницата одржана на 24.11.2013
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
 Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 20.10.2013
година.
2. Извршниот одбор, едногласно, ги усвои извештаите од следните реализирани
активности:
 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.
 Подготовки на репрезентацијата за кадети, јуниори и јуниори до 21 година,
кати и борби, одржани од 27 октомври до 1 ноември 2013 година, во Дојран,
извештаи доставени од тренерот на државната репрезентација за кумите до 21
година, Арлинд Хусеини, тренерот на државната репрезентација за кумите
кадети и јуниори, Жарко Арсовски, тренерот на државната репрезентација за
кати, кадети, јуниори и јуниори до 21 година, Златко Димоски и ангажираното
стручно лице – психолог, Др. Ленче Алексовска Величковска. Се донесе
заклучок Др. Ленче Алексовска Величковска да биде ангажирана на сите
завршни подготовки, а доколку е во можност да патува и со репрезентацијата
на официјалните натпревари.
 Светско првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, одржано од 0710.11.2013 година, во Гвадалахара, Шпанија, извештаи доставени од тренерите
на државната репрезентација Арлинд Хусеини, Жарко Арсовски, помошник
тренерот за кати Елизабета Димоска, делегатите Горан Милковски и Бесник
Мурати, Шефот на делегација Алим Хајредини, Лекарот Русе Пецаноски и
Претседателот на судиската комисија Боби Војдиновски. Во врска со усвоените
извештаи се донесе следниот заклучок:
- Извештајот од делегатите на работните состаноци на ВКФ Горан Милковски и
Бесник Мурати да се достави до сите членки на КФМ за информирање.

3. Предлогот од Натпреварувачката комисија, за намалување на старосната граница во
кумите, Извршниот одбор го одложи за следен состанок.
4. Во врска со предлогот на Натпреварувачката комисија за организирање на натпревари
за хендикепирани лица, Извршниот одбор донесе заклучок, да се информираат
клубовите кои имаат членови од оваа категорија во клубовите да достават информација
до канцеларијата на КФМ, како би можел да се утврди бројот на натпреварувачи.
5. Извршниот одбор го усвои предлогот на Натпреварувачката комисија за организирање
на екипно првенство за кумите.
6. Извршниот одбор го усвои Предлогот од Натпреварувачка комисија за промените на
Правилникот за организација на натпревари, во чии склоп ќе бидат внесени и
пропозициите за екипното кумите првенство како и листата на натпреварувачките
категории.
7. Извршниот одбор го усвои Предлогот од Натпреварувачка комисија за промените на
Критериумот за рангирање на клубови, тренери и натпреварувачи а се однесува на
вклучување на екипните настапи при бодирањето на резултатите.
8. Извршниот одбор, во врска со организацијата на Државното училишно првенство, кое
ќе се одржи на 06.12.2013 година во Битола, донесе одлука од сметката од КФМ да се
исплатат официјалните лица кои ќе бидат ангажирани на натпрварот и да се обезбедат
татами за натпреварот.
9. Извршниот одбор не го прифати барањето на тренерот на КК Аеродром, Димче
Јанковски за промена на Правилникот за работа на судиската комисија, прифаќајќи го
образложението доставено од Судиската комисија.
10. Извршниот одбор не го прифати барањето на Нуредин Мисини за промена на
Правилникот за работа на судиската комисија, прифаќајќи го образложението
доставено од Судиската комисија.
11. Извршниот одбор донесе одлука да потпише Меморандум за соработка со
Министерството за труд и социјална политика, а во врска со ранливите категории на
деца во државата.
12. Извршниот одбор донесе одлука на 25.01.2014 година да се одржи:
 Годишно собрание на КФМ;
 Судиско-тренерско лиценцирање и

Манифестација со прогласување на најуспешни во карате спортот во
Република Македонија за 2013 година, со заедничка вечера.
Срдечни поздрави,
.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

