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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 25.01.2014
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
 Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 11.01.2014
година.
2. Извршниот одбор едногласно ги донесе следните одлуки:
 Сите клубови членки на КФМ, согласно Законот за спорт, должни се да ги
осигураат натпреварувачите од евентуална спортска повреда.
 Сите натпреварувачи или нивните родители (за натпреварувачите кои се
малолетни) при регистрацијата во КФМ се должни да потпишат изјава дека на
натпреварите во организација Карате федерацијата на Македонија (државни првенства и
плеј офф турнири), натпреварите во организација на клубови членки на КФМ кои се
влезени во Календарот на КФМ, подготовки на репрезентација и на Меѓународни
натпревари настапуваат на сопствена одговорност.
 Се усвојува предлогот од тренерот на државната репрезентација Арлинд Хусеини и
се одобрува проф. д-р Ленче Величковска да биде ангажирана како психолог на
завршните подготовки за ЕП во Лисабон, Португалија, што ќе се одвиваат во хотел
Макпетрол Струга од 29.01.2014 до 02.02.2014 година.
 Барањето на Мирче Јанушевски да добие акредитација за ЕП во Лисабон ИО не го
усвои и донесе одлука да се побара за сите кои ќе патуваат со официјалната делегација на
КФМ да имаат слободен влез во салата за натпрвари.
 Да му се предложи на Собранието на КФМ Елвир Куртановиќ да се разреши од
функцијата член на Извршниот одбор поради неговото подолготрајно неприсуство од
седниците на ИО и неучество во неговата работа.
Срдечни поздрави,
.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

