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Извештај за работа на Национална спортска федерација
на глуви на Македонија за 2014
Национална спортска федерација на глуви на Македонија,во
изборната година, ја одбележа со повеќе активности во рамки на
своите финансиски можности.
На 25.о4.2014 г. е одржано изборното Собрание,на кое е
избран нов Извршен одбор од 7 члена(врз основа на статутот) а за
председател е реизбран Тихо Русовски.ИО е спој на искуство и
младост а во истиот партиципираат и 2 жени(девојки).
Во тек на 2014 г. стариот-новиот Извршен одбор на чело со
претседателот и генералниот секретар,поголем дел од своите
активности ги посветија на обезбедување на финансиски средства и
афирмација на глувите спортисти.
Во втората година од соработката со Националната
федерација за спорт и рекреација на инвалиди,покажа напредок и
подобрување на односите,преку заедничките државни првенства.
На овој план ќе треба уште да се работи,пред се на рамноправниот
статус на членките,каде НСФГМ,не е во целост задоволен.Меѓутоа
постои простор за надоградба на односите а во прилог иде и фактот
што во наредната 2015 год.НСФГМ во наредниот двогодишен
мандат го превзема претседателското место.
Соработката со Националниот сојуз на глуви и наглуви на
Македонија е на високо ниво.Иако,секогаш се проблем
финансиските средства,бидејќи договорено е да се покриваат
административните трошоци,како и трошоците за седниците на
собранието и извршниот одбор.Мораме да истакнеме дека
НСГНРМ ги покри сите трошоци за учество на Претседателот на
НСФГМ Тихо Русовски за конгресот на ЕДСО,кој се одржа во
Анталија,Турција.
Финансирањето на НСФГМ од страна на Агенцијата за млади и
спорт е на солидно ниво,кои за 2014 г обезбедија средства за

учество на наши спортисти на ЕП во пливање и ЕП во бадминтон,
како и партиципација за четворица наши селектори и тренери.
Проблемот остана и втора година по ред,не финансирање за
стручна работа(Генерален секретар),што се одразува на
работењето,конкретно и мотивирањето за уште поуспешна работа
на нашата федерација.
Агенцијата за млади и спорт на Македонија оваа година
направи пресек во стипендирањето намлади спортисти-Спортска
надеж.На многу федерации им е намалено и до 70%,додека во
нашата федерација од 4 стипендисти,бројката е намалена на само
двајца стипендисти Спортска надеж.
Во 2014 г. забележан е пад на спортските активности во
општинските организации.НСФГМ иако редовно ги информира за
сите општински и меѓуопштински натпревари,многу ретки се
повратните информации.За овој проблем ќе биде информиран
НСГНРМ,кој ги финансира и во нивна надлежност се општинските
здруженија.
Од 18-те здруженија,со свои активности и учество на
републичките натпревери се истакнуваат Охрид,Скопје,Куманово и
Битола.Додека традиционално појаките центри,тотално потфрлија,
пред се Прилеп,Струмица,Штип и Велес,кои последниве неколку
години немаат никакви активности.
Календар на реализирани спортски натпревари и активности
на домашен и меѓународен план:
25.01.2014 Марибор-Словенија
Футсал репрезентацијата настапи на традиционалниот футсал
турнир во Марибор под име СДГ Слобода,каде во конкуренција на 10
екипи од 5 држави го освои 2-то место.
На селекторската клупа дебитираше Борче Боев.

19.02.2014 Скопје
Со бадминтон тимот започнаа со тренинзи и две млади девојки
Сандра Мицковска и Андријана Грковска,кои ке се подготвуваат за
предстојното Европско првенство во бадминтон.
05.04.2014 Скопје-Македонија
Традиционален футсал трунир во организација на СДГ Слобода
и НСФГМ.Настапија 10 екипи од 7 држави.Екипата на СДГ Слобода го
освои 1-то место и шампионскиот пехар.Одличен резултат,постигнаа и
учениците од школото за глуви Партенија зографски,кои го освојиа 4тото место.
10.04.2014 Скопје
Нашиот пливач, Андреј Стојаноски, редовно тренира во базенот
на спортскиот центар “Борис Трајковски“ во Скопје, исполнувајќи ја
предвидената програма за подготовки за настап на Европското
првенство за глуви во Русија 2014 година.Тренинзите ги обавува
секојдневно под стручен назор на својот тренер, Марјан Соколовски.
Досега Андреј Стојаноски ја реализираше предвидената програма во
потполност со тренинзи (испливани 1950 километри, 85 тренинзи во
фитнес).
Nastapi na Andrej period-јануари-mart/2014
Кoper Кup- Bor 01.03.2014 Srbija (50m ) golem bazen
100m slobodno - prvo mesto 57.07 zlaten medal - apsolutna kategorija
200m slobodno - prvo mesto 2:03.46 zlaten medal -apsolutna kategorija
200m meшano - vtoro mesto 2:25.61 srebren medal - apsolutna kategorija
Zimsko drжavno prvenstvo -Skopje 15/16.03.2014 (25m) mal bazen
100m delfin -vtoro mesto 1:01.19 srebren medal -apsolutna kategorija (
liчen reкord)
400m meшano-treto mesto 4:53.20 bronzen medal - apsolutna kategorija
200m slobodno - prvo mesto 1:56.31 zlaten medal - apsolutna kategorija
( liчen reкord)
1500m slobodno- prvo mesto 16:43.35 zlaten medal - apsolutna
kategorija
400m slobodno- prvo mesto 4:14.28 zlaten medal - apsolutna kategorija
200m meшano - treto mesto 2:23.05 bronzen medal - apsolutna kategorija

800m slobodno - prvo mesto 8:47.68 prvo mesto - apsolutna kategorija
200m delfin -peto mesto2:32.26 - apsolutna kategorija
Megunaroden miting “Ravne 2014“ Slovenija ( LEN- normi za EP
Berlin)
22/23.03.2014 (50m)- golem bazen
200m slobodno 1:59.36 treto mesto - bronzen medal / apsolutna
kategorija ( liчen reкord)
400m slobodno 4:16.55 treto mesto - bronzen medal / apsolutna
kategorija
800m slobodno 8:56.17 treto mesto - bronzen medal / apsolutna
kategorija
1500m slobodno 17:09.44 osmo mesto / apsolutna kategorija

20.04.2014 Скопје
Во соработка со МФСРИМ започнаа општинските натпревари во пинг
понг,стрелаштво и атлетика,кои треба да се одржат во 18 општински
здруженија, за учество на државните првенства.
31.05.2014 Охрид
Во организација на НСФГМ и НФСРИМ,се одржа Државно
првенство во атлетика.
Frlacki disciplini-disk,gjule i kopje(vkupen pobednik):
1.Daniel Mihajlovski-Skopje
2.Nikica Grujic ,Skopje
3.Stojan Micovski,Gostivar
Тркачки дисциплини- 100 i 200 m(vkupen pobednik)
1.Senat Osmanovski,Bitola
2.Ilijas Muhedinov, UCOR Partenija Zografski
3.Stefan Gikov,UCOR Partenija Zografski
22-30.06.2014 Европско првенство во пливање,Саранск Русија
Извонреден успех на Андреј Стојаноски и неговиот тренер Марјан
Соколовски.
Андреј Стојаноски пливаше во седум дисциплини и се квалификуваше во
шест финални трки
Тој ги постигна следните резултати:
-23.06
200 слободно,
6-то место во финале со време 2:00.13

-24.06
100 делфин,
-24.06
200 мешано,
-24.06
400 мешано,
-25.06
400 слободно
-28.06
1500 слободно
Селектор:Марјан Соколовски

7-мо место во финале со време 1:04.52 – л.р
5-то место во финале со време 2:18,78 – л.р.
4-то место во финале со време 4:49.88 – л.р
5-то место во финале со време 4:11.65 – л.р
4-то место во финале со време 16:51.11 – л.р.

02.08.2014 Охрид
Нашиот пливач Андреј Стојаноски,триумфираше на 35-то издание на
на Илинденскиот пливачки маратон кој традиционално се одржува на 2
август. Toj две и пол километарската делница од Горица до градското
пристаниште ја мина со време (29,34,18) и стигна до втората победа на
малиот маратон.
01-07.09.2014 Женева-Швајцарија
На 7-то Европско првенство за глуви во бадминтон,нашата федерација
ја представуваше младиот играч Горазд Анастасов.
Тој во групната фаза, поради слабиот рејтинг,натапи со силни играчи и
ги загуби сите три меча.
Во утешната група каде настапија поразените од групите,забележа три
победи и 2 пораза.
Тренер и селектор Дарко Анастасов

19-20.09.2014 Анталија-Турција
Претседателот на Националната спортска федерација на глуви на
Македонија,Тихо Русовски учествуваше на 17-ти Конгрес на EDSO vo AntalyaTurkey.

Средствата за негово учество на конгресот,во целост беа обезбедени од
Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија.
02.10.2014 Скопје
Agencija za mladi i sport na Makedonija,na site sportski
federacii im go namali brojot na stipendisti Sportska nadeж za
2014/2015.Stipendija vo naшata federacija ke primaat samo 2

sportisti namesto predlozenite 5.Vrz osnova na postignati rezultati
na meѓunaroden plan stipndii ke primaat Goraz Anastasov,drжaven
prvak vo badminton i uчesnik na EP vo badminton и Стефан Гиков во
futsal uчesnik vo poveќe meѓуnarodni natprevari.
04.10.2014 Охрид
Државно првенство во стрелаштво НСФГМ-НФСРИМ
Воздушна пушка – мажи (глуви )
Златен медал:
Светлан Седмаков Скопје 83 80 73 81= 317
Сребрен медал:
Мартин Ангелов Битола 77 81 72 66 =296
Бронзен медал:
Даниел Михајловиќ Скопје 79 65 77 72= 293
Горан Митровски Скопје 70 70 73 70= 283
Бурхан Махмудовски Куманово 73 51 71 59= 254
Ѓоко Климовски Охрид 61 62 55 45= 223
Доне Димов Струмица 36 38 61 49= 184
Воздушен ппиштол – мажи (глуви)
Светлан Седмаков Скопје 88 83 82 90 92 97 =532

05.10.2014 Охрид
Државно првенство во пинг понг(учествуваа 9 финалисти
Пласман:
1 место и златен медал

Јетон Велиу-Охрид

2 место и сребрен медал

Ивица Јовановски-Скопје

3 место и сребрен медал

Томислав Стојановски-Скопје

01.12.2014 Скопје
По повод меѓународниот ден на лица со инвалидитет 3 декември
одржан е шаховски турнир на инвалидските организации на кое
учество зедоа 4 екипи.Екипата на НСФГМ забележа солиден резултат

со 2 нерешени и 1 пораз,со што го зазеде 3-тото место(во прилог на
извештајот).

Претседател на ИО НСФГМ
Тихо Русовски

