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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 31.05.2013
година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:
1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 13.04.2013
година;
2. Извршниот одбор, едногласно, ги усвои извештаите од следните реализирани
активности:
Извештаите од Меѓународниот натпревар Гази Баба Опен, одржан на 13.04.2013
година, во Скопје, доставени од: Техничкиот раководител-Благоја Мешковски,
Лекарската комисија, Врховниот судија-Боби Војдиновски, Комесарот на
натпреварот-Димче Савевски.
Извештаите од Меѓународен натпревар Златен појас на Чачак, одржан на
14.04.2013 година, во Чачак, Србија, доставени од: Лекарската комисија, Шефот
на делегација-Никола Панчев, тренерот на Државната репрезентација за
сениори кумите-Петар Белистојаноски.
Извештајот од подготовките на сениорска репрезентација одржани 27.04.2013 –
03.05.2013 година, во Дојран, доставен од тренерот на Државната
репрезентација за сениори кумите-Петар Белистојаноски,
Извештаите од Европското првенство за сениори, одржано од 09 – 12.05.2013
година, во Будимпешта, Унгарија, доставени од Шефот на делегацијата-Бесник
Мурати, тренерот на државната репрезентација за сениори во кумите-Петар
Белистојаноски, тренерот на државната репрезентација за сениори во катиЗлатко Димоски, Лекарската комисија. Извештајот од Судиската комисија да се
достави од страна на судиите кои судеа на Европското првенство. Делегатот на
Конгресот-Горан Милковски да достави извештај од учеството на одржаниот
Конгрес.
Извештаите од Меѓународниот натпревар Солидарност опен, одржан на
12.05.2013 година, во Скопје, доставени од: Натпреварувачката комисија,
Лекарската комисија, Врховниот судија-Игор Лазарев, Комесарот на
натпреварот-Џавид Мехмеди.
Извештаите од Медитеранското првенство се одложија за наредната седница.

Извештаите од Меѓународниот натпревар Лорд куп, одржан на 25.05.2013
година, во Скопје, доставени од Лекарската комисија, Врховниот судијаВалентина Пурдеска, Комесарот на натпреварот-Димче Савевски и Техничкиот
раководител-Бојан Наумовски.
3. Извршниот одбор, едногласно, го усвои предлогот на тренерот на државната
репрезентација Петар Белистојаноски, да се набават дресови и гаќици за
репрезентативците кои ќе настапан на Медитеранските игри во Мерсин, Турција.
4. Извршниот одбор го усвои Извештајот од државното првенство за сениори доставен од
Претседателот на судиската комисија, Благој Атанасов.
5. Извршниот одбор на КФМ ја прифати оставката на Претседателот на Регистрационата
комисија, Зоран Дервишев. Извршниот одбор за Претседател на Регистрационата
комисија го избра Бранко Тасевски и го задолжи да достави предлог на нов член во
комисијата.
6. Извршниот одбор ја задолжи Натпреварувачката комисија да достави предлог за
дополнување на Правилникот за организација на натпревари во врска со одржување на
екипни натпревари за борби.
7. Извршниот одбор донесе заклучок Натпреварувачката комисија да достави предлог до
членките на Собрание во врска со интонирање на химната на РМ на Државните
натпревари и натпреварите во организација на клубовите членки на КФМ.
8. Извршниот одбор го усвои предлогот на Натпреварувачката комисија за промена на
Критериумите за рангирање во делот на бодирање на резултати од Државни првенства.
Усвоената промена гласи: Резултати постигнати на државните натпревари ќе се
рангираат само доколку има пријавено минимално четири натпреварувачи, односно,
четири екипи во категоријата.
9. Извршниот одбор ги усвои предложените промени на Календарот на активности на
КФМ. Согласно усвоените промени, Државно првенство за кадети, јуниори и јуинори
до 21 год. ќе се одржи на 23/24.11.2013 год, а Изборен турнир за кадети, јуниори и
јуниори до 21 год. – 07/08.12.2013 год. Студентското првенство нема да се одржи
бидејќи секој Универзитет може да изврши пријава до Федерацијата за студентски
спорт на РМ која е надлежна за организирање на оваа активност. Карате федерацијата
на Македонија не е надлежна за организирање на оваа активност.
10. Во врска со барањето на Никола Панчев за промена на старосната година за учество на
натпреварувачите во борби, Извршниот одбор ја задолжи Натпреварувачката комисија
да достави предлог.
Срдечни поздрави,
.
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Драган Стојановски с.р.

