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До Карате клубовити членки на Карате федерација на Македонија
Почитувани,
Ве информираме дека Извршниот одбор на КФМ на седницата одржана на 27.07.2013
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 22.06.2013
година;
2. Извршниот одбор, едногласно, ги усвои извештаите од следните реализирани
активности:
Извештаите од Медитеранското првенство, одржано на 24-25.05.2013 година, во
Никозија, Кипар, доставени од: Шефот на делегацијата и водачот на пат, Ѓоре
Дервишов и тренерот на државната репрезентација за кадети и јуниори, борби,
Жарко Арсовски.
Извештајот од Медитеранските игри одржани од 26-29 јуни, 2013 година, во
Мерсин, Турција, доставен од тренерот на државната репрезентација за
сениори, борби, Петар Белистојаноски.
3. Извршниот одбор, го усвои предлог на Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за избор, финансирање и наградување на државните репрезентативни
селекции на Република Македонија.
4. Извршниот одбор, не го усвои предлогот за одредување на учесници на Светско
првенство за Кадети-Јуниори-Јуниори -21 Шпанија 2013, доставен од членот на
ИО, Елвир Куртановиќ.
5. Извршниот одбор, донесе одлука да се дополнат Критериумите за избор на
репрезентативци за учество на Светското првенство за кадети и јуниори со следниот
текст: Тренерот на државната репрезентација може да предложи кандидат за настап на
Светско првенство по негова оценка а согласно критериумите во друга старосна и
тежинска категорија, а конечната одлуката ја донесува Извршниот одбор на КФМ.
Во делот за исполнување на Б или Ц норма покрај медитерански игри да се дополни со
зборовите медитеранско првенство.
6. Извршниот одбор, донесе заклучок да се исправи техничката грешка во Критериумите
за бодување во делот на бодирање каде што е испуштено да се нагласи дека се
бодираат и екипните настапи.

7. Извршниот одбор, едногласно ја усвои листата на стипендисти предложена од
Натпреварувачката комисија на КФМ а согласно Критериумите за бодирање на
постигнати резултати.
Срдечни поздрави,
.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

