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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 26.12.2013
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
 Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 24.11.2013
година.
2. Извршниот одбор, едногласно, ги усвои извештаите од следните реализирани
активности:
 Меѓународен натпревар Куп на Гостивар, одржан на 23.11.2013 година, во
Гостивар, извештаи доставени од Врховниот судија Златко Димоски,
Комесарот на натпреварот Џелал Лата, Натпреварувачката и Лекарската
комисија.
 Тренинг со селекторот на Српската карате репрезентација, 30 ноември и 1
декември 2013 година, извештај доставен од Петар Косановиќ.
 Државно училишно карате првенство, одржано на 06.12.2013 година, во
Битола, извештаи доставени од Врховниот судија Ивана Аврамова, Комесарот
на натпреварот Никола Панчев и Натпреварувачката комисија.
 Државно првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, одржано на 0708 декември 2013 година, во Скопје, извештаи доставени од Врховниот судија
Примож Дебенак, Комесари на натпреварот Бесник Мурати и Никола Панчев,
Комесари за безбедност Горан Јакимовски и Исмет Душки, Натпреварувачката
и Лекарската комисија.
 Плеј офф за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, одржано на 22 декември
2013 година, во Скопје, извештаи доставени од Врховниот судија Примож
Дебенак, Комесар на натпреварот Бесник Мурати, Комесар за безбедност Горан
Јакимовски, Натпреварувачката и Лекарската комисија.
3. Извршниот одбор ја усвои официјалната делегација за учество на Европското
првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, што ќе се одржи во Лисабон,
Португалија во следниот состав: Шеф на делегација - Бесник Мурати, делегат-Горан
Милковски, Тренери на државна репрезентација: Арлинд Хусеини, Жарко Арсовски и
Златко Димоски, лекар - Ѓоре Дервишев, психолог – Ленче Величковска Алексовска,
судија – Игор Лазарев.
4. Извршниот одбор донесе одлука за патувањето на Европско првенство во Португалија,
да се побараат 3 понуди а потоа ИО да ја избере наповолната понуда.

5. Во врска со предлогот од КК Металург – Скопје за вклучување на категоријата кумите
во рамките на училишниот спорт, Извршниот одбор ја подржува иницијативата и
донесе заклучок да го проследи предлогот до Федерацијата за училишен спорт за да го
разгледа и донесе соодветна одлука.
6. Во врска со барањето на Мирче Јанушевски за присуство на состаноците на ИО,
Извршниот одбор донесе заклучок, КК Металург, да достави писмено барање за темата
која би била предмет на расправа на состанокот на ИО, како би можело истата да се
стави на дневен ред и доколку има потреба да бидат повикани да присуствуваат.
7. Извршниот одбор го разгледа барањето на КК Макпетрол за проверка на
недоследностите во пријавување на тимовите во екипно кумите и донесе заклучок да се
проследи образложението на Натпреварувачката комисија до КК Макпетрол.
8. Извршниот одбор го разгледа барањето на тренерот на државната репрезентација
Златко Димоски и донесе одлука да се усвои предлогот за дополнување на
Правилникот за избор, финансирање и наградување на државните репрезентативни
селекции во насока тренерот на ката репрезентацијата да има право да замени повреден
или од друга причина оневозможен натпреварувач да продолжи да настапува во ката
тим.
9. Извршниот одбор го разгледа барањето на тренерот на државната репрезентација
Златко Димоски за измена во критериумите за доделување на стипендии од
меѓународен карактер од страна на Агенцијата за млади и спорт, во насока на
изедначување на критериумите за ката и кумите, и донесе заклучок Златко Димоски да
приготви работен материјал и да го достави до членовите на ИО.
10. Извршниот одбор го задолжи Претседателот на Дисциплинската комисија да достави
предлог за измена и дополнување на Деловникот за работа на Извршниот одбор на
КФМ а во насока на излегување на работните материјали кои се подготвени за состанок
на ИО и се дистрибуираат до клубовите, пред истите да бидат разгледани и усвоени од
Извршниот одбор на КФМ.
11. Извршниот одбор донесе одлука да се потпише договор за соработка со Факултетот за
Физичка култура и ги задолжи Арлинд Хусеини, Петар Белистојаноски, Зоран Ѓорѓески
и Александар Туфекчиевски за утврдување на условите и услугите меѓу КФМ и
Факултетот за физичка култура.
12. Во врска со добиените средства од Агенцијата за млади и спорт, согласно програмата и
добиениот одговор од страна на Агенцијата за млади и спорт за распределба на
средства, Извршниот одбор донесе одлука исте да се распределат на најуспешните по
ранг листа на натпреварувачи а избориле пласман и учествувале на Европското
првенство за сениори одржано во мај во Будимпешта, Унгарија и Светското првенство
за јуниори до 21 година одржано во ноември во Гвадалахара, Шпанија.
13. Извршниот одбор донесе одлука да се прифати предлогот на Натпреварувачката
комисија за изработка на нови натпреварувачки картони.
14. Извршиот одбор, ја задолжи Дисциплинската комисија да достави предлог до членките
на Собрание за измена и дополнување на Правилникот за работа на Дисциплинската
комисија
Срдечни поздрави,
.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

