ДО
-

Џудо Федерација на Македонија

-

Џудо Клубовите

-

Членови на ДАН комисија

-

Генерален секретар

-

Спортски директор

-

Извршен одбор

Известување:
1. Разгледување на Програмата за полагање за појаси – да се пушти напомена до
сите клубови истата да ја почитуваат во целост и по истата да ги спроведуваат
полагањата за КЈУ појаси и обврските согласно Правилникот за работа на Дан
Комисијата.
Стручните лица во клубовите да обрнат посебно внимание во текот на
подготовките- врз основа на програмата за полагање на појаси.
2. Унифицираните Дипломи и потврдите за положен КЈУ појас (од 5 КЈУ до 2 КЈУ)
кои, електронски да им се препуштат на сите клубови -со напомена сами да си
ги испечатат и по положениот испит да се потврдуваат со клубски печат
3. Уплатата по утврдената тарифа за полагање на овој вид појаси спортистите ја
уплаќаат во матичниот клуб.
4. На членот на ДАН Комисијата кој ќе биде назначен да присуствува на
полагањето за ученички појаси во одреден клуб-организатор на полагањето
,истиот ќе биде должен да му исплати Такса во висина од 1.500,00 денари,
плус патни трошоци (во висина на повратен автобуски билет)доколку
полагањето се одвива надвор од неговото место на живеење.
5. Унифицираните дипломи за 1 КЈУ и за ДАН појаси ,ќе ги печати ЏФМ преку
стручното лице во канцеларијата .Истите треба да бидат нумерирани-секоја со
посебен број и после положениот испит ќе се потврдува со печат од ЏФМ.

Трошокот за печатење на овие Дипломи ќе биде на товар на ЏФМ кој износ ќе
биде покриван од процентот од паричниот надоместок за полагање кој е
предвиден во овој правилник.
Уплатата за полагање за овој вид појаси кандидатите треба да ја извршат на
жиро сметка на ЏФМ.

6. Дан комисијата ја прими информацијата за поднесената оставка од
досегашниот член Нада Ристов, при што констатира дека комисијата останува со
4 члена што може полноправно да работи и одлучува. Исто така му предлага на
ИО на ЏФМ по констатирањето на истата на првата наредна седница да
распише конкурс за избор на нов член во комисијата.
До клубовите да се препратат и следните документи:
-

Правилник за работа на Дан комисија - пречистен текст

-

Програма за полагање на КЈУ појаси (од 5КЈУ до 1КЈУ)

-

Програма за полагање на Мајсторски појаси (1 ДАН до 5 ДАН)

-

Унифицирани дипломи донесени со одлука (од 5 КЈУ до 2КЈУ) кои треба да
ги испечатат клубовите- организатори на овој вид полагања,

-

Обрасци за пополнување-пријави во (word doc.) Верзија за печатење кои
согласно член 8 од Правилникот секој кандидат треба да ги пополни и да се
пријави а клубовите се должни да им ги испечатат и да им ги достават.

Претседател на ДАН Комисија
Ѓуро Илиќ 5 Дан с.р.

