
 

 

 

 

Скопје, 10.12.2018 година 

 

ПЛАН И ПРОГРАМА НА ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Извршниот одбор, генералниот секретар, спортскиот директор, 

членовите на телата и комисиите на Џудо федерацијата на Македонија 

како предуслов за изготвување имаа за задача секој во својот делокруг да 

даде придонес и парцијално да учествува за донесување на конечна 

верзија на овој план и програма за работа во 2019 година. При 

изготвување на планот и програмата за работа за 2019 година секој од 

погоре споменатите посвети огромно внимание и беше даден квалитетен 

прифонес, раководството на Џудо федерацијата на Македонија посвети 

внимание на продолжување и подобрување на соработката со Агенцијата 

за млади и спорт на Република Македонија (АМС), Македонскиот 

олимписки комитет (МОК), Интернационалната џудо Федерација (ИЏФ), 

Европската џудо унија (ЕЏУ) и Балканската џудо асоцијација (БЏА), 

институции кои ја потпомагаат работата на федерацијата.  

Џудо Федерацијата на Македонија и во 2019 година смета на 

поддршка на овие институции од домашен и меѓународен аспект што ќе 

биде од огромно значење за остварување на целите и задачите зацртани 

во генералниот план и програма за 2019 година. 

Во согласност со новите законски измени и дополнувања кои се 

однеуваат на спортот, се очекува голем дел од финансиите кои се 

потребни за реализација на планот и програмата за 2019 година да бидат 

обезбедени од Агенцијата за млади и спорт (АМС), финансиска помош и 

помош преку финансирани активности без кои планот и програмата 

нема да бидат во целост реализирани. 

Во годините наназад федерацијата дел од програмата која сигурно 

беше реализирана со финансиите од генералниот спонзор на 

Федерацијата, со кој за нова соработка веќе се направени контакти и се 

очекува финализирање на преговоите со конкретни договорени 

активвности и секао да биде потпишан и договор за спонзорство. 



Доколку Федерацијата и генералниот спонзор се договорат за соработка 

и во 2019 година тогаш голем дел од оваа програма ќе биде реализиран, 

додека другиот дел треба да биде реализиран со обезбедување на уште 

неколку помали спонзори и секако финансиите од Агенцијата за млади и 

спорт (АМС), додека дел од програмата е планирано да се реализира со 

помош од страна на МОК, ИЏФ и ЕЏУ.  

Согласноо обврските кои произлегуваат од статутот на Џудо 

федерацијата на Македонија, членовите на Извршниот одбор во 2019 

година треба да побараат уште неколку помали, донатори или спонзори 

кои активно ќе ја помагаат работата на Џудо федерацијата на 

Македонија, а со тоа ќе се овозможи учество на најдобрите џудисти на 

сите поголеми натпреварувања. 

Извршниот одбор на Џудо федерацијата на Македонија поаѓајќи 

од новите законски измени и дополнувања во текот на 2019 година треба 

да изнајде спонзори кои дел од данокот на добивка можат да го донираат 

за реализација на оваа програма, а со тоа исполнувањето на планот и 

програмата ќе бидат во целот реализирани. 

Планот и програмата на Џудо федерацијата на Македонија за 2019 

година во целост зависеше од приоритетите, искуствата од изминатите 

години и пред и се оваа развојна програма за 2019 години е насочена кон 

остварување на што подобри резултати на џудистите од Македонија, а се 

со цел постигнување на врвни спортски резултати на спортистите на 

Европска и Светска сцена, учеството и остварените резултати во новата 

2019 година, подобрување на левелот од 2018 година и секако како 

главна цел остварување на норма за учество на ЛОИ 2020.  

Македонските џудисти освојуваат медали, медалите се од 

Европските купови, Европските првенства и Балканијадите, најпрво 

европската бронза па сега европското злато од куповите даваат една 

јасна порака на раководството на федерацијата и на сите клубови дека на 

овие млади џудисти треба да им се обезбеди светла иднина и учество на 

сите поголеми натпреварувања. Медалите не се само кадетски станаа и 

јуниорски, секако заложбата е да бидат во што поголем број а секако и 

сениорски, на што макотрпно ќе работи Извршниот одбор со сите свои 

тела и комисии кои се моторот на Џудо федерацијата на Македонија. 

Предвидеите резултатски остварувања од страна на федерацијата 

во целос зависат од активностите кои треба да бидат превземени за што 

подобра подготовка на спортистите, редовни тренинзи на националните 



репрезентации во сите возрасни категории, изградба на модел на џудо 

тренинг кој генерално ќе биде практикуван во сите џудо клубови со што 

конечно Џудо спортот ќе се искачи на највисокото место меѓу спортовите 

во Р. Македонија.  

"Џудото претставува начин со чија помош можеме најефикасно да 

ја употребиме физичката и психичката сила. Вежбајќи ве вас во напад и 

одбрана, џудото го зајакнува вашето тело и вашиот дух, ви помага 

принципите на џудото да ги прифатите како свои. На тој начин се 

усовршувате и станувате вреден член на општеството. А тоа е конечната 

цел на џудото," (Kudo, 1976).  

Искористувањето на законските прописи е прва работа кон која 

Извршниот одбор на федерацијата ќе се стреми со што ќе обезбеди 

дополнителни финансиски сретства за реализација на оваа програма, а 

во делот на финасирањето од страна на АМС сметаме дека исто така ќе се 

води сметка за тоа кој спорт колку сретства ќе добива, дали тој спорт е 

олимписки или не, со самото тоа ЏФМ смета дека конечно ќе бидат 

надминати децениските проблеми со финансирањето во врвниот и 

олимпискиот спорт. 

Оние кои го сакаат џудо спортот треба активно да се вклучат во 

промовирање на џудото ширум целата наша држава, спортски 

работници и спортистите тоа да го прават преку различни форми, 

константно, постојано да се присутни во општественото живеење, како 

преку поединци така и на ниво на џудо клубовите во Р. Македонија, 

промовирајќи ги придобивките од џудото. 

Џудо Федерацијата на Македонија предлага програма со која 

преку подобрување на материјалната основа и стабилизирање на џудо 

спортот на поквалитетно организационо и стручно ниво да се подобрат 

спортските резултати на меѓународните натпревари, Европските, 

Светски купови и шампионати.  

Новата 2019 година е претпоследна година до почетокот на ЛОИ 

2020 година, затоа Џудо Федерацијата на Македонија ќе биде насочена 

кон поддршка на спортистите за остварување на норма за учество на 

ЛОИ 2020, стручните тела како спортскиот диктор и селекторите ќе 

придонесат за рализација на оваа активност. 

Стручните кадри на федерацијата ќе пристапат кон реализација на 

планот и програмата на селекторите по претходно ревидирани и  

сумирани сите спортски резултати при што ќе бидат дадени насоки кој 



спортисти ќе бидат поддржани на највисоко ниво, а се со цел да им се 

овозможи непречен напредок во нивната кариера, преку помагање во 

подготовките и тренажниот процес. 

Програмата за 2019 година ќе биде насочена кон учество на 

Европски и Светски купови, Светски првенства, Европски првенства, 

Балкански првенства за сите возрасни категории, секако за спортистите 

кои имаат резултати кои ветуваат за нивната иднина. 

Задача на Џудо Федерацијата на Македонија ќе биде секојдневно 

да работи на подигнување на џудо спортот на повисоко, поконкурентно 

ниво.   

Резултати на спортистите во изминатиот период ќе бидат 

основниот критериум за базичната селекција на џудистите, секако и за 

оние кои тоа веќе го сториле, докажале дека можат кон остварување 

високи резултати, федерацијата ќе ги вложи сите напори за 

обезбедување услови за непречен напредок и постигнување на врвни 

резултати.  

Во функција на тоа ќе се преземат следниве активности: 

 Обезбедување заеднички подготовки на државните селекции во 

текот на годината (пионери, кадети, јуниори, сениори).; 

 Ќе продолжат барањата за обезбедување на локација за изградба 

на Џудо центар, финансиран од ИЏФ донација од 500 - 600 илјади 

евра. 

 Овозможување учество на меѓународните натпревари и џудо 

кампови (пионери, кадети, јуниори и сениори).; 

 Организација на неколку меѓународни џудо кампови во Р. 

Македонија, во 2019 година (клубови).;  

 Организација на неколку меѓународни џудо турнири во Р. 

Македонија, во 2019 година (клубови).;  

 Ќе биде поднесена, Апликација за организација на еден Европски 

куп во Р. Македонија во 2020 година;    

 Ќе биде поднесена, Апликација за организација на едно Европско 

првенство во Р. Македонија во 2020/2021 година;    

 Учество на наши џудисти на џудо кампови надвор од 

Македонија(кадети, јуниори и сениори).;  

 Ќе биде организиран стручен семинар за судии во Република 

Македонија (еден или два).; 



 Ќе биде организиран стручен семинар за тренери во Република 

Македонија (еден или два).; 

 Ќе биде побарано учество на 2 до 3 тренери на меѓународни џудо 

кампови за усовршување на нивното знаење.; 

 Ќе биде побарано учество на 1 до 2 судии на меѓународни судиски 

семинари за усовршување на нивното знаење; 

 Ќе биде ревидиран и усовршен домашниот систем на натпревари 

во сите возрасни категории.; 

 Ќе биде изготвен проект за почеток на џудо лига. ; 

 Ќе биде поведено посебно внимание кон усовршување на 

стручната работа во џудо клубовите и координирање на истата на 

релација селектори - клубски тренери – спортски директор.; 

 Ќе биде организирано одбележување на светскиот ден на џудото 

28 октомври, со уште поголем обем.; 

 Ќе биде побарано од МОК и АМС реализација на проекти за развој 

на џудо спортот ширум Република Македонија.; 

 Ќе биде побарано од ИЏФ во целост да го поддржи планот за 

посета на Република Македонија од страна на стручно лице тренер 

во траење од една години, старт на активноста во 2019 година.; 

 Ќе биде започнат проектот Џудо во училиштата во соработка со 

МОН, МОК, и ИЏФ; 

 Ќе биде организирано одбележување на сите поважни датуми 

значајни за џудо клубовите, федерацијата и спортските работници 

во Република Македонија. 

 

Омасовување на џудо спортот во Македонија ќе претставува 

секунадарна цел за Џудо Федерацијата на Македонија.  

За квалитетно издигање и омасовување на џудо спортот во 

Македонија, џудо клубовите и федерацијата ќе прават напори да се 

унапреди организацијата како на поединечните така и на екипните 

натпревари, а пред се меѓу децата и младината.  

Реализацијата на оваа програмска задача најмногу ќе зависи од 

ангажираноста на џудо клубовите за омасовување на членството пред се 

во детска возраст.  

 Во системот како најважна алка се џудо клубовите кои во 2019 

година се очекува да дадат многу во развојот на џудо спортот во 

Република Македонија, а како основна нивна цел кога е во прашање овој 



проблем, треба активно да земат учество кон помагање при отварање на 

барем по еден џудо клуб во соседните градови, каде гравитираат. Целта е 

секој клуб да добие и еден комшиски клуб каде ќе се развиваат 

активности на меѓусебна помош ми соработка. 

 

 

Преглед на стручните тимови кои ја водат Џудо Федерацијата 

на Македонија 

 

Државните селекции ги предводат кадри со соодветно образование 

и соодветна стручна подготовка кои долги години се присутни во џудо 

спортот во Република Македонија. Имено, сениорската џудо-

репрезентација ја предводи Дипломиран професор по физичка култура 

Александар Георгиевски, Јуниорската џудо-репрезентација ја предводи 

Магистер по кинезиологија Горан Мицкоски, Кадетската џудо-

репрезентација ја предводи Дипломиран професор по физичка култура 

Игор Димитријоски, селекцијата за ветерани ја предводи Киро 

Здравески, додека пионеската селекција и селекцијата за помлади 

пионери во моментор нема селектори и се очекува избор на стручни 

кадри кои ќе ги предводат овие две селекции. 

Со ова планско и стручно работење и селекција на најмладите 

џудисти, раководството на федерацијата и стручните кадри сметаат дека 

во иднина резултатите ќе бидат на уште повисоко ниво и во многу 

поголем број.  

Федерацијата смета дека за оваа цел би требало да се обезбедат 

финансиските сретства за спроведување на адекватна систематска 

селекција на таленти, успехот би бил целосно постигнат доколку се 

применат дел од начините за вистинска селекција.  

Спортскиот директор, селекторите на репрезентативните 

селекции, тренерите на клубовите претставуваат една алка која има 

многу важна улога за остварување на зацртаните цели на Федерацијата. 

 

Образложен систем на натпревари со преглед на клубови 

кои учествуваат во националниот систем на натпревари 

 

Согласно препораките и програмите на Интернационалната џудо 

унија, Европската џудо Федерација и Балканската џудо Асоцијација, се 



организира и реализира системот на натпреварите во Република 

Македонија.  

Системот на натпревари е организиран во повеќе возрасни 

категории, во машка и женска конкуренција, преку поединечни и екипни 

државни првенства. Финансиските обврски на ЏФМ за членување во 

овие меѓународни институции изнесува 123.000,00 денари годишно. 

Услов за спортистите да можат да учествуваат на натпревари 

ширум светот, Европски првенства, Светски првенства, Европски и 

светски купови, Интернационални натпревари, Мастерс натпревари и 

слично. Системот на натпревари се одвива во следните возрасни 

категории: 

 

 Деца 

 Помла. пионери/ки; 

 Пионери/ки; 

 Кадети/ки; 

 

 Јуниори/ки; 

 Млади до 23 години; 

 Сениори/ки; 

 Ветерани. 

 

 

Категориите се поделени согласно правилниците и критериумите на 

ЕЏУ, ИЏФ, БЏА и согласно нив се одвиваат и натпреварите и во Република 

Македонија 

Покрај државните првенства се одржуваат и меѓународни и меморијални 

турнири кои се организирани од страна на клубовите. Значајно е учеството на 

џудистите од странство кои многу придонесуваат за популаризација на џудо 

спортот и промоција на нашата држава.  

Во нарената 2019 година бројот на странци кои ќе учествуваат на 

турнирите во Македонија се очекува да биде многу поголем од изминатата 

година, а со тоа и натпреварите да бидат поатрактивни.  

 

Во системот на натпревари учествуваат џудо-клубови со решение за 

дејност спорт, и тоа: ЏК. Вардар, ЏК. Ипон, ЏК.Миоки, ЏК.Работнички, 

ЏК.Скопје, ЏК.Џудо Кастриоти, ЏК.Дстронгест Џудо, ЏК.Чегране, ЏК.Дрим, 

ЏК.Преспа, ЏК.Пелистер, ЏК.Чурин, ЏК.Пролетер, ЏК.Прилеп, ЏК.Сеишин, 

ЏК.Бушидо, ЏК.Мастер, ЏК.Кожувчанка, ЏК.Сенсеи, ЏК.Гемиџии, 

ЏК.Фајтерскилс, ЏК.Бонсаи, ЏК.Гладијатор 2016, ЏК.Суперџудо и ЏК.Санкаку. 

 



 

Активности на Џудо Федерацијата на Македонија за 2019 година 

 

1. Организација на Државни првенства   

 Државно првенство за деца, момчиња и девојчиња      

 Државно првенство за помлади пионери/ки    

 Државно првенство за пионери/ки    

 Државно првенство за кадети/ки    

 Државно првенство за јуниори/ки    

 Државно првенство за младинци/ки до 23 години  

 Државно првенство за сениори/ки    

 Државно првенство за ветерани , мажи и жени      

 Државно екипно првенство сениори/ки    

      

2. Организација на контролни изборни натпревари  

(по потреба)     

 Изборно првенство за пионери/ки  

 Изборно првенство за кадети/ки     

 Изборно првенство за јуниори/ки    

 Изборно првенство за сениори/ки     

 

3. Тренинг кампови  

 07-13.01.2019 ОТЦ, Митерсил - Австрија 

 11-13.02.2019 Тренинг камп кадети, Фолоника – Италија 

 11-14.02.2019 ЕЏУ тренинг камп, Парис - Франција 

 04-06.03.2019 Тренинг камп кадети, Анталија – Турција 

 04-10.03.2019 ОТЦ, Нимбург - Чешка 

 11-13.03.2019 Тренинг камп кадети, Загреб - Хрватска 

 18-21.03.2019 Тренинг камп јуниори, Коимбра - Португалија 

 25-27.03.2019 Тренинг камп јуниори, ТБЦ-ТБЦ 

 08-15.04.2019 ОТЦ, Анталија-Турција  

 08-119.04.2019 Тренинг камп јуниори, Лигнано - Италија 

 08-10.04.2019 Тренинг камп кадети, Берлин – Германија 

 22-24.04.2019 Тренинг камп кадети, Теплице - Чешка 

 06-08.05.2019 Тренинг камп кадети, Клуж Напока – Романија 

 20-24.05.2019 ОТЦ, Минск - Белорусија 

 27-29.05.2019 Тренинг камп кадети, Коимбра – Португалија 

 10-18.06.2019 ОТЦ, Пореч - Хрватска 

 16-19.07.2019 Тренинг камп јуниори, Пакс – Унгарија 

 23-26.07.2019 Тренинг камп јуниори, Нимбурк – Чешка 

 05-09.08.2019 ОТЦ, Тата - Унгарија 

 06-08.08.2019 Тренинг камп јуниори, Клуж Напока - Романија 

 

4. Гранд слем, Гранд при, Европски и светски купови 

 09-10.02.2019 Евроски куп кадети, Фолоника – Италија 



 08-10.02.2019 Гранд слем, Парис - Франција 

 16-17.02.2019 Евроски куп кадети, Фуенгирола - Шпанија 

 02-03.03.2019 Евроски куп кадети, Анталија - Турција 

 09-10.03.2019 Евроски куп кадети, Загреб - Хрватска 

 16-17.03.2019 Евроски куп јуниори, Коимбра-Португалија 

 23-24.03.2019 Евроски куп јуниори, Атина – Грција 

 05-07.04.2019 Град При, Анталија - Трција 

 13-14.04.2019 Евроски куп сениори, Дубровник - Хрватска 

 06-07.04.2019 Евроски куп јуниори, Лигнано - Италија 

 27-28.04.2019 Евроски куп кадети, Берлин – Германија 

 06-07.04.2019 Евроски куп кадети, Теплице – Чешка 

 04-04.05.2019 Европски куп за сениори, Сараево - БИХ  

 04-05.05.2019 Евроски куп кадети, Клуж Напока – Романија 

 18-19.05.2019 Евроски куп кадети, Биелско Биала – Полска 

 25-26.05.2019 Евроски куп кадети, Коимбра – Португалија 

 25-26.05.2019 Европски куп за сениори, Цење – Словенија 

 01-02.06.2019 Европски куп за сениори, Клуж Напока - Романија 

 06-07.07.2019 Евроски куп јуниори, Сараево- БИХ 

 13-14.07.2019 Евроски куп јуниори, Пакс – Унгарија 

 20-21.07.2019 Евроски куп јуниори, Прага – Чешка 

 26-27.07.2019 Гранд При, Загреб - Хрватска 

 27-28.07.2019 Евроски куп јуниори, Берлин – Германија 

 02-04.08.2019 Гранд При, Будимпешта - Унгарија 

 10-11.08.2019 Евроски куп јуниори, Клуж Напока – Романија 

 05-06.10.2019 Евроски куп кадети, Родос – Грција 

 05-05.10.2019 Европски куп за сениори, Белград Србија 

 26-27.10.2019 Евроски куп кадети, Копер - Словенија 

 17-17.11.2019 Евроски куп кадети, Гјор - Унгарија 

 

 

5. Светски првенства                  

 Светско првенство за сениори  25.08-01.09.2019, Токио – Јапонија 

 Светско првенство за јуниори 16-20.10.2019, Маракеш - Мароко   

 Светско првенство за кадети  07 - 11.08.2019, ТБЦ – ТБЦ 

 Светско првенство за ветерани ??.??.2019, Маракеш - Мароко  

 

 

6. Европски младински олимписки фестивал 

Европски младински олимписки фестивал 23-27.07.2019, Баку - 

Азербејџан  

 

7. Европски првенства          

 Европски игри - Европско првенство за сениори 22-25.06.2019, Минск -БЛР  

 Европско првенство за млади U-23 01-03.11.2019, Изхевск-Русија 

 Европско првенство за јуниори 12-15.09.2019, Ванта-Финска 

 Европско првенство за кадети 27-30.06.2019, Варшава-Полска 



 Европско првенство за ветерани 25-28.07.2019, Лас Палмас - Шпанија 

      

8. Балкански првенства                   

 Балканско првенство за сениори-ки, 30-31  март 2019 БЏА 

 Балканско првенство за јуниори-ки, 18-19 мај 2019 БЏА 

 Балканско првенство за кадети-ки, 27-28 април 2019 БЏА  

 Балканско првенство за пионери-ки, 08-09 јуни 2019 БЏА  

 Балканско првенство за помлади пионери-ки, 06-07 јули 2019 БЏА 

   

9. Едукативни семинари  

 Тренерски семинар за лиценца (се одржа во 2018) 

 Судиски семинар за лиценца 2019 

 Едукативен семинар за судии и тренери (мај 2019)  

 Едукативен семинар за судии и тренери (декември 2019)    

 Џудо школо за деца      

 

10. Меѓународни активности на службени лица  

 Меѓународен судиски семинар (2 лица)     

 Европски конгрес (2 лица)       

 Светски конгрес (2 лица)       

 

11. Тестирања во текот на годината за сите државни селекции 

 Тестирање 1, 01-15 јануари 2019 година 

 Тестирање 2, 01-15 јуни 2019 година 

 Тестирање 3, 01-15 септември 2019 година 

 

12. Функционирање на Федерацијата            

 Извршен Одбор, 5-6 состанока минимум 

 Надзорен Одбор, 2-3 состанока минимум 

 Стручен совет , 10 состанока минимум 

Комисии при ЏФМ 

 Судиска комисија, 2-3 состанока минимум  

 Натпреварувачка комисија, 2-3 состанока минимум 

 Дисциплинска комисија, 2-3 состанока минимум 

 Комисија за едукација и лиценцирање на тренери, 2-3 состанока 

минимум 

 Маркетинг и медиумска комисија, 2-3 состанока минимум 

 Регистрациона комисија, 10 состанока минимум 



 Дан комисија, 2-3 состанока минимум 

 Комисија за прием на џудо клубови, 2-3 состанока минимум 

 Здравствена комисија, 2-3 состанока минимум 

 

13. Организација на меѓународни натпревари во Република 

Македонија 

 

Во Република Македонија се организираат меѓунаронди натпревари и 

истите оваа година ќе влезат во предлог календарот, меѓународни натпревари 

кои се во согласност со правилникот за натпревари и правилата на Џудо 

федерцјата на Македонија. 

 

 

Образложение на Планот и Програмата на Џудо федерацијата на 

Македонија за 2019 година 

 

При изготвување на Планот и програмата за работа во 2019 година Џудо 

федерацијата на Македонија се придржуваше кон зацртаните цели и насоки од 

долгорочниот план. Планот за работа е со цел што поуспешна година, 

подобрување на резултатите кои се предуслов за подигнување на нивото на џудо 

спортот во Р. Македонија и за зголемување на бројот на џудисти. 

Џудистите кои ќе остварат високи спортски резултати на контролните 

натпревари, државните првенства и ќе бидат највисоко рангирани и 

селектирани од страна на селекторите, федерацијата ќе им овозможи да земат 

учество на натпреварите од највисок ранг како Европските првенства, Светските 

првенства, Балканските првенства и Меѓународните првенства.  

Приоритет е да се учествува со најдобрите и најквалитетни, докажани и 

максимално подготвени џудисти од кои се очекува и освојување на медали. 

Подобрување на резултатите од минатата година, добивање нови искуства и 

дефинирање на потенцијални кандидати кои ќе се борат за оставрување на 

норма за учество на ЛОИ 2020.    

Програмата на Џудо федерацијата на Македонија е подготвена и со една 

друга цел да ја долови реалната слика на клубовите, АМС и МОК да добијат 

подобар преглед за вредноста, историјата, сегашната состојба и иднината на 

џудо – спортот во нашата држава. 



Џудистите, спортските работници и тренерите неколку години наназад 

активно работат, постигнувајќи ги и првите историски резултати за Македонија 

во џудо.  

Потенцијалот на спортистите со кој располага федерацијата и клубовите, 

дава на знаење на релевантните институции дека очекувањата се објективни. 

Џудо федерацијата на Македонија оправдано смета дека 2019 година, 

резултатски треба да биди поуспешна од претходната.  

 Џудо спортот е еден од најдинамичните спортови, но не само од аспект на 

начинот на кој се води борбата, туку и од аспект на активности во текот на 

годината, што само по себе повлекува обврски кои мораме да ги реализираме за 

да нашите спортисти бидат актуелни на меѓународна сцена.  

Клучните вредности кои ги поседува еден џудист се храброста, 

скромноста и почитта кон противникот и сите други луѓе. Џудото е олимписки 

спорт кој е заснован на позитивни човекови вредности. Ова го прави џудо 

спортот единствен во светот и му дава силна основа за брз општествен 

напредок. 

 Гледајќи во календарот на активности на ЕЏУ, ИЏФ, БЏА и календарите 

за активности на федерациите кажуваат дека нема слободна седмица во текот 

на целата година, што значи дека во светски рамки, меѓународни и домашни 

натпревари се одржуваат секојдневно.  

 Почитувани, спортисти и спортски работници очекуваме покачување на 

буџетот, се надеваме дека Агенцијата за млади и спорт ќе го продолжи трендот 

на поттикнување и развој на спортот во Република Македонија, согласно новото 

законско решение со кое се предвидува зголемување на буџетите на сите 

олимписки федерации, исто така очекуваме зголемување на бројот на 

стипендисти од категоријата спортист спортска надеж со што поддршката на 

младите талентирани џудисти ќе биди сголемена..  

Во 2019 годин Џудо федерацијата на Македонија преку Извршниот одбор 

на федерацијата ќе организира состаноци со директорот на АМС, состаноци со 

Македонскиот Олимписки комитет, состаноци со генералниот спонзор со цел да 

биде предочена програмата за 2019 година заедно со финансиската 

конструкција, а се со една јасна цел да бидат предочени фактите кои се добиени 

од неколкугодишните истражувања, каде јасно се дава до знаење дека балканот 

е подрачје каде поединечните спортови носат медали. 

Во текот на 2018 година јасен показател кажува дека федерацијата 

реализираше голем број активности кои секако беа помогнати директно од 

АМС, акциите кои беа реализирани во текот на 2018 година беа иницијална 



каписла од каде сега истите треба да претставуваат показател за тоа во која мера 

треба да се вложува во едукацијата на судиите, тренерите и спортистите.  

Спортистите кои имаат јасно видливи резултати ќе бидат директно 

подддржани и секако тоа е главната заложба на Џудо федерацијата на 

Македонија да придонесе во постигнување на што подобри спортски резултати 

на спортистите во 2019 година. Со помошта од генералниот спонзор, 

Интернационалната џудо Федерација (ИЏФ), Европската џудо унија (ЕЏУ), 

Балканската џудо асоцијација (БЏА), Агенцијата за млади и спорт (АМС) и 

Македонскиот олимписки комитет (МОК), институции кои ја потпомагаат 

работата на федерацијата, напредокот многу брзо ќе оди во нагорна линија, а со 

тоа и резултатите ќе бидат видливи.  

Оваа програма за 2019 може да се надоградува и дополнува, се во интерес 

на џудо спортот во Република Македонија. 

Почитувани, со надеж дека во 2019 година спортските резултати ќе бидат 

на повисоко ниво, џудото ќе биде спорт кој ќе го практикуваат поголем број 

спортисти,  спортски ве поздравуваме и ви посакуваме успех со вашите и наши 

спортисти! 

Џудо Федерација на Македонија 

Претседател, Зегљуљ Реџепи  


