
 
 
 
10.07.2018 година 
 

Предмет: Известување за доделување на категоријата спортист – Спортска 
надеж. 

Почитувани, 
 
Агенцијата за млади и спорт покрена постапка за доделување на 

категоријата спортист - Спортска надеж, за спортисти на возраст до 20 години. 
Во прилог имате прашалник кој треба да го поделите до сите спортисти од 

вашиот клуб, електронски да го пополнат и да го вратат до канцеларијата на Џудо 
Федерацијата на Македонија, на е-маил: admin@judo.org.mk, најдоцна до 18 јули 
2018 година (среда). 

Право да аплицираат за можни кандидати за категоријата спортист – 
Спортска надеж, имаат сите спортисти членови на вашите клубови, кои се 
регистрирани во регистарот на членови на ЏФМ за 2018 година. 

Ве молиме ова известување да го проследите до сите ваши спортисти. 
  

Во прилог со Прашалникот спортистите треба да достават и: 
1. Копија од документ за лична идентификација, лична карта или пасош. 

(електронска форма). 
2. Копија од Трансакциска сметка на спортистот. (електронска форма). 
3. Пополнет прашалник со податоци и резултати на спортистот. (електронска 

форма). (погоре споменатиот прашалник). 
Напомена:  
При пополнување на прашалникот, внесете ги резултатите кои се постигнати во 
рок од една година и тоа од 01 септември 2017 до 15 јули 2017 година. 
При пополнување на прашалникот, а во делот за мегународни натпревари, 
внесете ги само резултатите постигнати на натпревари кои се влезени во 
официјален календар на мегународните спортски асоцијации: Светски 
првенства, Европски првенства, Европски купови, Светски купови и 
Балкански првенства. 
Ве молам да ги информирате сите ваши спортисти, за можноста да аплицираат и 
да ја добијат категоријата спортист – Спортска надеж, од страна на Агенцијата за 
млади и спорт на Република Македонија. 
Ве молиме да се придржувате до укажувањата кои ви ги даваме. 
Секој што нема да аплицира до 18 јули 2018 година (среда), нема да се земе во 
предвид за стекнување на категоријата спортист – Спортска надеж. 
 
Со почит, 
Александар Димитријоски 
Спортски директор, 
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