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Одделение за сппрт на
“ Општина Карппш “
1000 Скппје

Ппчитувани ,
Спгласнп Прпграмата за актвнпсти за 2018 гпдина на БФМ, дпнесена на гпдишнптп редпвнп
Спбрание, и усвпените прпграмски делпви, БФМ предвидува пстваруваое на Прпект – ИГРАМЕ
БАДМИНТОН – предуслпв за психп-физичкп здравје низ пппуларизација и пмаспвуваое вп
пснпвните училишта пд ппштина „Карппш“
Бадминтпнпт е дел пд ОЛИМПИСКОТО СЕМЕЈСТВО и за првпат се игра на Олимписките Игри вп
Барселпна вп 1992 гпдина .
Денес бадминтпнпт е ден пд најмаспвните сппртпви вп светпт. Сппред Светската Бадминтпн
Федерација, преку 2 милијарди луде вп светпт гп практикуваат пвпј сппрт.
Најпппуларен е вп земјите пд Југпистпчна Азија, а секакп, пвпј сппрт исклучителнп пппуларен
е и вп Еврппа, псебенп вп: Данска, Англија, Германија, Франција, а вп нашипт регипн, земја
кпја има најдплгпгпдишна традиција е Бугарија.
Избпрпт на Вашата Општина не е случаен. Ппчетпците на пвпј сппрт вп Р Македпнија се теснп
врзани сп Вас. Именп првите клубпви се фпрмирани тука вп сппртските сали на училиштата
Лазар Танев, Гепрги Димитрпв и Никпла Карев. Сите ппзначајни успеси на нашите
натпреварувачи на медунарпден план кпи не се за занемаруваое, заппчнуваат пд тука.
Од таа причина, а сп желба да внесеме и нпви приврзеници на бадминтпнпт, спремни сме да
Ви ппнудиме учествп вп реализација на сппменатипт прпект.
За штп пптпчнп станува збпр :
Прпектпт треба да заппчне вп текпт на месец Јуни (вп еден пд следниве перипди - пд 11 дп 15
или пд 18 дп 22) сп 5 дневна пбука на сите наставници пп физичкп впспитуваое пд ОУ на
вашата Општина. Обуката би се пдржала вп еднп пд училиштата вп термини пд 09,пп дп 12,пп
часпт, а би гп впдел тренер-инструктпр ппределен пд страна на БФМ. Пп завршуваое на
пбуката сите наставници ке се здпбијат сп Сертификат за“ тренер пп бадминтпн – пснпвнп
нивп“, сп штп ке бидт псппспбени сампстпјнп да рабптат сп учениците пд свпите училишта.
БФМ ќе ги ппкрие сите трпшпци пкплу пбезбедуваое на материјалнп-техничките пптреби за
успешнп спрпведуваое на семинарпт вп смиспл на пптребна литература, рекети, перца,
мрежи, надгледни средства и надпмест за предавачпт;
Општината треба да пбезбеди присуствп на наставниците, други жители на ппштината кпи
имаат завршенп ФФК и имаат желба да се инвплвираат вп сппртпт (диплпмирани на ФФК без
рабпта или пак пние кпи имаат ФФК, а рабптат дејнпст штп не е ппврзана сп сппртпт), една
училница и сппртска сала за денпвите кпга ќе се пдржува семинарпт.

Втприпт дел пд Прпектпт заппчнува вп месец Сепрември, сп ппчетпкпт на нпвата учебна
гпдина. Именп, веќе пбучените наставници, треба да гп вклучат бадминтпнпт вп свпите
прпграми сп минимум 4 часа гпдишнп, и да фпрмираат секции или клубпви вп рамки на
ппстпечките Училишни сппртски клубпви.
БФм вп пваа етапа пд Прпектпт, ќе пбезбеди кпмплетна ппрема за бадминтпн за секпја
училишна сппртска сала вп секпе ОУ( мрежи, рекети,сталки,перца ) на теритприја на Општина
Карппш, каде ппстпјат реални услпви за тпа. Ќе пбезбеди кпнтинуиран надзпр вп текпт на
првите 3 месеци пд инструктпр – тренер сп цел да ппмпгне дпкплку има пптреба вп ппчетнипт
перипд. Сите секции или Училишни клубпви ќе ги вклучи вп Наципналнипт систем на
натпревари вп сппдветна категприја, а пред крајпт на училишната гпдина ќе прганизира и
Општински Бадминтпн Турнир сп вклучени награди ( медали, пехари и диплпми).
Кпнечнп,сметаме дека успешната реализација на прпектпт “ИГРАМЕ БАДМИНТОН“, ќе дпнесе
заеднички бенифит и за Општина “Карппш“ и за БФМ, пд аспект штп ќе се внесе една нпва
сппртска спдржина за жителите на ппштината пд сите впзрасти, а пспбенп за младите, вп тпј
ппглед ,мпжнпст за нивен прпсперитет на лпкалнп, наципналнп и медунарпднп нивп, пд
аспект на стручен кадар – нивнп прпшируваое на знаеоетп т.е. нефпрмалнптп пбразпвание,
таканареченп Дпживптнп Учеое , нивнп дппплнителнп инвплвираое вп сппртпт преку штп би
дпшле дп мпжнпст за хпнпрарен прихпд, и на крај мпжнпст за птвараое на нпви рабптни
места преку ангажираое вп нпвпфпрмирани Бадминтпн Клубпви или вп ппстпечките
Училишните Сппртски Клубпви.
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