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Федерација за Боречки спортови на Репулика Северна Македонија 

Почитуван Претседател, почитувани Г-ѓа/Г-дин, 

Се повикуваме на неколку писма добиени од Обединетото Светско Борење (UWW) за 

некои наводни неправилности извршени од страна на Федерација за Боречки спортови на 

Репулика Северна Македонија за кои се смета дека предизвикале предрасуди кон 

клубовите наведени како приматели на ова писмо. Како прелиминарна забелешка на овиe 

клубoви, забележавме дека два од трите клубови што протестираат имаат ист потписник 

или одговорно лице. 

Според нашите записи, Федерација за Боречки спортови на Репулика Северна 

Македонија е во добра позиција со Обединетото Светско Борење (UWW) и редовно 

пријавува спортисти во меѓународните настани на Обединетото Светско Борење (UWW). 

Во текот на последните години, оваа Федерација аплицираше до Обединетото Светско 

Борење (UWW) за техничка помош и програми за развој како и за грантови за Олимписка 

солидарност за развој на спортот во Републиката Северна Македонија во соработка со 

Националниот Олимписки Комитет и Обединетото Светско Борење (UWW). 

 

Според правилата и политиките на Обединетото Светско Борење (UWW), меѓународната 

федерација не може, и не се меша во предметите на своите членки од националните 

До следните приматели 

Г-дин. Бетим ВРЕНЕЗИ 

Претседател 

Федерација за Боречки спортови на Репулика Северна 
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По електронска пошта: MKD@unitedworldwresling.org 

 

И 

 

Клубови за боречки спортови: “Олимпиа“, “Безбедност“ и 

“7-ми Мај Тигар“ (двата клуба застапувани од С. Глигоров), и 

Ивица Ефтимов, Член на Комисијата за Супервизија 

 

Сите клубови ги застапува 

Кристина Качела, Адвокат Шитмак и Качела Адвокат  

По електронска пошта: advokat.kachela@gmail.com 
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федерации. Доколку се забележи повреда на националните закони или било кој 

внатрешен спор бара арбитража, тоа е за засегнатите национални власти да 

интервенираат. 

Врз основа на горенаведеното, Обединетото Светско Борење (UWW) нема основа за 

покренување било каква акција против Федерација за Боречки спортови на Република 

Северна Македонија. Но, оваа федерација е охрабрена да ги испита нејзините статути за 

да се осигура дека тие се во согласност со Уставот на Обединетото Светско Борење 

(UWW). 

Ви благодариме за вашето внимание за овој предмет и остаток 

Со почит, 

(потпис нечиток) 

Мичел Дусон 

Генерален Секретар 

 

Копија: г-дин Тзено Тзенов, Обединето Светско Борење (UWW) Пот-Претседател и 

Обединето Светско Борење (UWW)-Европски Претседател 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долупотпишаната Симона Павловска со својот 

печат и потпис потврдува дека документот е 

преведен од англиски на македонски јазик. 

Овластен судски преведувач од македонски на 

англиски јазик и обратно,  

Симона Павловска 

Simona Pavlovska with her stamp and signature, 

confirms that the document is translated from 

English to Macedonian. 

Certified court interpreter from macedonian to 

english and reverse, 

Simona Pavlovska 

 


