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Programa za uчество на меѓународни натпревари 2015
Vo olimpiskiot ciklus 2013-2017.vо 2015 година ќе бидат
организирани повеќе Европски првенства, Светски prvenstva и други
меѓународни првенства vo одделни држави во повеќе спортови, првенства на
кои планираме да настапат и наши натпреварувачи.
Во 2015 година се планира учество на na{i sportisti
vo,plivawe,badminton,strelaшtvo,фудбал i futsal(kako nov sport na
deaflimpiks, Ankara-Turcija 2017).
Natprevari na koi planira da nastapi na{ata federacija:
24.Јануари.2015
10-ти Интернационален турнир во футсал Марибор- Словенија
Подготовки и учество: 120.000,оо ден.
14.април.2015
7-ми Меѓународен футсал турнир Скопје-Македонија
Подготовки и учество: 60.000,оо ден.
21-25.април.2015
8-ма Лига на шампиони во фудбал Анталија-Турција
Подготовки и учество: 240.000,оо ден.
18-25.јули.2015
4-то Светско првенство во бадминтон Софија-Бугарија
Подготовки и учество: 120.000,оо ден.
4-9.август.2015
13-то Европско првенство во стрелаштво Плзен-Чешка
Подготовки и учество: 150.000,оо ден.
17-22.август.2015
4-то Светски шампионат во пливање Сан Антонио,Тексас-САД
Подготовки и учество: 300.000,оо ден.
01-05.септември.2015
Предолимписки турнир во стрелаштво и бадминтон Анталија-Турција
Подготовки и учество: 120.000,оо ден.

За реализација на целата програма планирани се 1.110.000,оо ден.
ФУДБАЛ
Единствен екипен спорт на лица со инвалидитет во Македонија.
Најголемите успеси на федерацијата се забележани во фудбал и футсал со
освојување на низа пехари на меѓународен план.На реперезентативен план се
освоените 12-то место во футсал на Светското првенство во Софија-Бугарија
2006 год. и 14-то место во футсал на Европско првенство во Москва-Русија
2005 год.
БАДМИНТОН
По учеството на нашиот тим на Олимписките игри во Софија 2013 и
Европското првенство во Женева 2014 г. нашиот тим за Светското првенство
ќе го прошири тимот со учество и на женски натпреварувачи.
Во изминативе две години е забележан голем напредок кај глувите
спортисти кои го тренираат овој спорт.Се работи пред се со млади спортисти
18-20 годишна возраст,од кои допрва се очекуваат успеси.
ПЛИВАЊЕ
Нашиот апсолутно најдобар спортист Андреј Стојаноски,носител на
три спортски оскари и спортист од Светска категорија,го очекува нов
предизвик за освојување на медал.
На одржаното Европско првенство во Саранск-Русија,со освоени 2
четврти места и уште четири финалиња,реални се очекувањата на Светското
првенство да освои и медалАндреј Стојаноски е млад спортист(20 год) и
реални се уште повредни резултати.
СТРЕЛАШТВО
Од поединечните спортови,во стрелаштво имаме најголем интерес,
бидејќи и условите за тренинг се добри.Од последното државно првенство
одскокнуваат неколку стрелца кои со сериозна работа од страна на стручен
тим,ветуваат напредок.Очекуваме двајца стрелци да настапат на Европското
првенство.
Национална спортска федерација на глуви на Македонија

