ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА СПОРТСКА
ФЕДЕРАЦИЈА НА ГЛУВИ НА МАКЕДОНИЈА 2015

SKOPJE dekemvri 2015

Извештај за работа на Национална спортска федерација на глуви
на Македонија(НСФГМ) за 2015 год.
Оваа година ја одбележија два настана.Освојувањето на првиот
медал од светски првенства на глуви во пливање од Андреј Стојаноски и
настан кој за жал не е врзан за учество на наши спортисти.
На 01.11.2015 г. почина Јово Момировски,спортист на
векот,освојувач на 4 златни олимписки медали за глуви во фудбал(со
поранешна Југославија.
Секако за спортот на глуви,2015 г. ја одбележа,пливачот Андреј
Стојаноски,кој на светското првенство за глуви,во Сан Антонио САД,го освои
првиот сребрен медал за Македонија,од осамостојувањето.
НСФГМ во 2015 г. правеше големи заложби и оствари низа контакти
со училиштата на глуви во Скопје и Битола,за едукација на младите и
поволностите кои ги носи спортувањето.
За одбележување е и се помасовното учество на глувите спортисти
во клубот на ССРИ,Кисела Вода,каде редовно тренираат,пинг понг и
стрелаштво.Зажал во другите општини,поради слаба организираност на
членовите,нема напредок на резултатски план.Членовите самоиницијативно
се организираат и вклучуваат во спортските натпревари на НСФГМ.
Би истакнале само неколку општински организации,кои редовно
учествуваат
во
активностите
и
државните
првенства
и
тоа,Битола,Скопје(Кисела Вода),Куманово,Кавадарци,Охрид а во последно
време и Кочани.
НСФГМ во тек на 2015 г. одржа Годишно Собрание на 23 април,три
седници на Управниот одбор, исто така беше извршен надзор на
материјалното финансово работење на НСФГМ од Комисијата за надзор.
НСФГМ учествуваше и на 45-тиот Конгресот на Светската асоцијација
на глуви ИЦСД(Деафлимпикс) во Ксанти,Русија од 26-28 март 2015,како и на
свеченото отварање на Зимските олимписки игри на глуви.Средствата за
учество беа обезведени од Националниот сојуз на глуви и наглуви на РМ.

Спортски натпревари:
-На 26.04.2015 во градски парк во Скопје,во соработка со ЗРСРК Рибар, и
здружението на телесни инвалиди ,се одржа натпревар во риболов со
учество на 13 рибари од кои 7 глуви и наглуви.
-На 06.064.2015 во Охрид, се одржа финале на државното првенство
во атлетика во фрлачки(8 учесници) и тркачки дисциплини(7 учесници),на
кое зедоа учество 15 глуви спортисти.
-Европско првенство во стрелаштво 02-09 август 2015Плзен,Чешка на
кое учествуваше Данијел Михајловиќ со неговиот тренер Ванчо Каранфилов.
Освоено 13-то место во воздушен пиштол 10 м.
-Светско првенство во бадминтон 18-25 јули 2015 Софија,Бугарија.
Учествуваше Гораз Анастасов со неговиот тренер Дарко Анастасов.Без
забележителни резултати(три пораза во група).

- 4-то Светско првенство во пливање за глуви,Сан Антонио,Тексас,САД
17-22 август 2015 г. Учесници Андреј Стојаноски и неговиот тренер Марјан
Соколовски.
Сребрен медал на 1.500 м. слободно
финалињата на 400 слободно, 400 мешано и 200 слободно
26.август 2015 прием во АМС
03.септември 2015 прием кај претседателот на РМ Ѓорги Иванов
-16.септември 2015 претседателот на НСФГМ,Тихо Русовски е избран
за претседател на НФСРИМ-МПК.

-18.октомври 2015 Државно првенство во стрелаштво,Охрид. За прв пат
учествуваа и жени (4 учеснички) во дисциплина воздушен пиштол 10 м.,додека
мажите се натпреваруваа во дисциплината,воздушна пушка 10 м.(7 учесника).
-23 октомври 2015 Директорот на АМС,додели стипендии на наши
млади спортисти(3).
-15,ноември 2015
Учествуваа 12 спортисти .

Државно

првенство

во

пинг

понг,Куманово.

-17.11.2015 за прв пат оформена Женска одбојкарска
екипа.Започнаа со тренинзи во среднто училиште на глуви,Партенија
Зографски Скопје.
-29 ноември 2015 Шаховски турнир на лица со инвалидитет,4
екипи,меѓу кои и НСФГМ.

НСФГМ
.

