
СТРУЧЕН СОВЕТ НА ЏИУ ЏИЦА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

 21.07.2020 година  

З А П И С Н И К 

 На ден 21.07.2021 година во Штип, по иницијатива на Спортскиот директор организирана 

е седница на Стручниот совет на џиу џица федерацијата во врска со изготвување на 

Предлог ранг листа на спортисти кои аплицирале по однос на Конкурс од Агенција за 

млади и спорт - „Категорија Спортска надеж“.  

Присутни на седницата : 

1. Катерина Бошковска – Претседател на федерација 

2. Виктор Велинов - Спортски директор  

3. Ицо Колевски  – член на стручен совет. 

Седницата се одржа во Штип (канцеларија на ЏЏК Осенсеи) и започна во 19.00 часот. 

Записникот го водеше Ицо Колевски. 

На седницата на Стручниот совет предложена и усвоена беше единствена точка на дневен 

ред , а тоа беше:  

1. Изготвување на Предлог ранг листа на спортисти кои аплицирале по однос на 

Конкурс од Агенција за млади и спорт - „Категорија Спортска надеж“ Од страна на 

Стручно административната служба на федерацијата до членовите на Стручниот 

совет препратени беа меилови од апликанти за гореспоменатиот конкурс со 

вкупнен број од 23 спортисти. По утврдување на критериумите за бодување на 

спортистите согласно Правилникот за рангирање на џиу џица клубови и 

натпреварувачи, пристапено беше кон утврдување на подкритериуми за прецизно 

и неселективно бодување на сите апликанти. Имено како подкритериуми 

користени беа Државнито првенство, како и двата Меѓународни турнири во Бања 

Лука, Босна и Херцеговина и во Лозница, Р. Србија.  

Согласно споменатите критериуми и подкритериуми Спортскиот директор и 

Стручниот совет до Извршниот одбор на федерацијата ја предлагаат следната 

Предлог Ранг листа утврдена по следниот редослед на бодови и рангирање од 

највисок кон најнизок:  

 

1. Катерина Ацевска -  180 бода 

2. Зоран Колевски – 150 бода 

3. Јаким Колевски – 100 бода 



4. Данил Николиски – 70 бода 

5. Димитри Радев – 70 бода 

6. Марко Спасовски – 70 бода 

7. Ева Димитрова – 70 бода 

8. Ина Цакончевска – 60 бода 

9. Антонио Стојчески – 30 бода 

10. Матео Спасовски – 20 бода 

 

Останатите 16 спортисти имаа некомплетни апликации , односно во своите апликации 

немаа предложено натпревари кои се бодуваат согласно критериумите кои беа наведени 

во јавниот повик. 

 

 

 

Записничар,          Претседател 

Ицо колевски            Катерина Бошковска 


