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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА  

НА ЕДРИЛИЧАРСКИОТ КЛУБ „СНЕГАР“ СТРУГА 

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

 

Работата на наловниот клуб во 2019 година се одвиваше преку спроведената 

спортска дејност која генерално можат да се прикажат низ следните активности: 

 

 

Учеството на  

BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA  

8 March 2019 Bodrum - Mugla – Turkey; 

На регатата учествуваа 446 

едриличари од Европскиот 

Афричкиот и Азискиот континент. 

Нашата екипа беше исклучително 

срдечно пречекана со потсетување 

дека нашиот клуб бил првиот што 

дал подршка да започне 

организирањето на оваа регата, 

која достигна високо реноме во 

едриличарската заедница од 

класата Оптимист. Заради тоа на 

едриличарот од Снегар - Мерт 

Лушо му беа ставени на 

располагање сите ресурси на 

клубот: сместување за екипата, 

медицинска заштита, поквалитетни 

снаст и едра, целокупниот сервис 

за одржување на бродот во текот на 

регатата, и пратечки глисер за 

тренерот. Учеството на 

едриличарот Мерт Лушо на оваа 

високо рангирана регата беше 

планирано за да се измери 

учиникот на Школата за едрење на 

ЕК „Снегар“, да се испита 

капацитетот на нашите кадети за 

прилагодување кон морските 

услови на натпревари, натамошно 

школување со учење на сигналните 

и регатни правила, и вклучување на 

клубот во меѓународниот систем на натпревари. 

Сите регати освен последната беа одржани во заливот Бодрум во услови на 

граничен ветар од околу 4 bf, со високи бранови, поради што дел од регатите беа 

одлагани, некои прекинувани а некои неодржани. 

Во вакви услови едриличарот Мерт Лушо не покажа колебање за учество на сите 

5 одржани трки, и сите ги заврши. По мислење на тренерот на клубот, учеството на 

Меѓународната едриличарска регата во Бодрум – Турција ги постигна сите зацртани 

цели, бидејќи дава можност за нивна поединечна и комплетна анализа да служи за идниот 

развој на клубот. Прилог – официјални резултати; 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЛОТОС РЕГАТА 

23 Јуни 2019 година на Калишко регатно поле. 

 

Според испратениот распис за 

регатата, приемот и пријавување на 

едриличарите се одржа во клубските 

простории на организаторот Едрилича-

рски клуб „Снегар“, каде што беше 

поставена огласната табла. 

Регатниот одбор на „Илинденска 

Регата 2018“ во состав Драган Ќеле-

шоски, Лушо Ердал и Лазо Ѓоргоноски 

во 08.00 часот на огласната табла ги 

истакна Упатствата за едрење.  

На сите екипажи во 09.05 часот 

им беше даден звучен сигнал за 

тргнување и влез во регатното поле. 

Првата трка за класата Микро 

започна во закажаното време – во 09.30 

часот а за класата Макротонер во 09.15 

часот, во услови на сончево време со 

температура на воздухот од околу 27о С., 

јачина на ветарот од 2,2 м/сек. и бранови 

со умерена амплифитуда до  2 дагласи. 

Се едреше во една насока 

согласно упатствата за едрење од старт 

кон пристанот на ресторанот „Галија“. 

Едрењето на првата рута од старт 

до цел траеше 40 минути, од присти- 

гнување на првиот брод, односно 55 

минути на пристанувањето од послед- 

ниот брод бидејќи во момент на пад на 

силата на ветрот регатата беше прекината 

на 0,5 км од целта.  

Во ресторанот галија се одржа состанок на учесниците со дневен ред како во 

Расписот за едрење и тоа:  

1. Запознавање со загрозеното водено растение „Лотос“ во функција на негова 

заштита. 

2. Развој на пловните капацитети во Општина Струга во функција на спасувачки, 

туристички и спортски капацитети. 

3. Размена на технички 

искуства за сервисирање и 

одржување на бродовите и 

искуствени и безбедносни мерки 

наложени во Законот за езерска 

пловидба 
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„ШКОЛА НА ЕДРЕЊЕТО 2019“  

 Составен во Струга на ден 30 август 2019  година. 

Во текот на месец јули 2019 година врз основа на проект во соработка со 

Извидничкиот одред „Крсте Јон“ Струга Едриличарскиот клуб „Снегар“ го спроведе 

проектот „ШКОЛА НА ЕДРЕЊЕТО 2019“ 

Школата започна да се спроведува со 8 пионери, водени од тренерот Драган  

Ќелешоски, но во текот на една недела разбуди 

дополнителен интерес поради кој на крајот беа 

вклучени 22 учесници. година.  

Програмата за младите љубители на 

едрењето опфати: 1.- обука на техниката на 

едрењето, 2.- Пливање, 3.- Безбедност на вода, 

4.- Учество на натпревари, 5.- Основи на 

регатните правила и 6.- Психомоторни вежби. 

Школата започна со работа на 15 јули во 

текот на сите работни денови. За жал истата 

беше прекината на 21.07.2019 година кога 

избувна голем пожар во кој изгоре скоро целокупната флота на клубот освен постарите 

корита од пионерската класа Оптимист на која се спроведуваше школата за едрење. 

Благодарение на солидарноста на граѓаните, поеднци од соседни држави и ентјузиазмот 

на членовите на клубот до 1 август 2019 година повторно беа оспособени 10 корита со 

неопходната опрема: крми, кобилици, јарболи, едра, макари и јажиња па школата ја 

доврши својата работа. По интензивна обука со по 2 термини од по 3 часа дневно, 

школата ја заврши обуката на младите едриличари на 9 август 2019 година. 

На школата учествуваа и успешно ја довршија: 

 

 Име и презиме Роден-а 

1.  Мерт Лушо 12-06-2006 

2.  Матео Мачоски 11-06-2008 

3.  Мија Мачоска 11-06-2008 

4.  Петкоски Новак 10-06-2009 

5.  Андријана Кавај 05-11-2009 

6.  Самет Таук 13-05-2006 

7.  Андријана Чуркоска 11-12-2009 

8.  Берак Шашко 17-09-2010 

9.  Милески Марко 07-08-2011 

10.  Нарин Шемо 11-08-2010 

11.  Сара Пановска 20-04-2009 

12.  Вероника Петкоска 16-06-2009 

13.  Марија Чочороска 19-06-2004 

14.  Илија Јовчески 18-11-2001 

15.  Слободан Кутаноски 28-10-2001 

16.  Берк Лушо 17-07-2009 

17.  Озге Шашко 27-09-2014 

18.  Теодора Кавај 26-17-2007 

19.  Блажески Грегори 02-05-2006 

20.  Блажески Кевин 26-11-2006 

21.  Блажески Денис 26-11-2006 

22.  Саврески Кристијан 22-09-2007 
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По повод на успешното завршување на школата за едрење сите учесници беа 

поканети да учествуваат на завршната свеченост – регата на 16 август 2019 година, за 

која е изготвен посебен извештај. 

 

ВОНРЕДЕН НАСТАН 
  

На ден 21.07.2019 година во просториите 

на клубот се случи пожар при кој што 

изгоре клубската флота, Висината на 

штетата заедно со градежните оштетувања 

првично се проценува околу 300.000 Еур.  

Од сите бродови се спасени само 

коритата од 6 брода од класата Оптимист 

од постаро производство, но нивната 

опрема: крми, кобилици, јарбол, бум, сошњак, едра, шкоти и макари е исто така целосно 

изгорена. 

Веднаш после пожарот беше 

одржано вонредно годишно собрание, беа 

избрани работни тела за санирање на 

последиците. Наредните 10 денови беше 

оспосебена каква таква флота од 5 брода од 

класата Опитимист, со која продолжи со 

работа Школата за едерење. 

Веќе на 26 август започна санацијата 

и хангарот кој беше повторно изграден 

благодарение на спроведената активност од 

членовите и финансиската подржка пред се 

од Агенцијата за млади и спорт, како и 

пријатели и симпазитери на клубот со 

нивната донаторска помош во пари, материјал и физичка работа. 

Со таквата помош клубот свечено беше преотворен на ден 30 Октомври 2019 

година и на него присуствува директорот на Агенцијата за млади и спорт господинот 

Дарко Каевски, Амбасадорот на Европската Унија во Македонија господинот .............. и 

претседателот на Едриличарската федерација на Македонија годсподинот Владимир 

Кавај. 
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ИЗВАДОК ОД ИЗВЕШТАЈОТ 

НА РЕГАТНИОТ ОДБОР НА ОТВОРЕНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО  

ВО КЛАСАТА ОПРИМИСТ. 

 

 Без оглед на катастро- 

фалниот пожар на ден 16.08.2019 година 

на регатно поле Градска плажа во 

Струга беше организирано ОТВОРЕНО 

ДРЖАВНО ПРВЕН-СТВО ВО 

КЛАСАТА ОПРИМИСТ.  Според 

пријавите учествуваа 20 едриличари за 

класата Оптимист. Регатниот одбор во 

состав: Димитар Јаулески, Стевчо 

Ставрев, и Бојан Кавај Во 10.00 часот на 

огласната табла ги истакна Упатствата 

за едрење, и го определија судискиот 

состав. 

На сите пријавени едриличари во 

10.30 часот им беше даден звучен сигнал за тргнување и влез на регатното поле. 

Првата трка за класата Оптимист започна во закажаното време, во 11.00 часот во 

услови на сончево време со температура на воздухот од околу 28о С., при развигор од 

северо, северо источен ветар со брзина до 4 км/час. и брановидна намрешканост на 

површината. 

Се едреше на три значки (скратен олимписки курс) од старт во ветар кон значка 1 

и со полу крмен ветар кон значка 2 и крмен ветар кон значка 3. Едрењето на првата трка 

од старт до цел на првиот брод за класата Оптимист траеше 20 минути, а за последниот 

45 минути. Втората трка започна со давање звучен сигнал (10 мин пред старт) 11.50 часот 

при северен ветар со брзина од 2-3 км/час при што првиот брод ја заврши регатата за 25 

минути.Третата трка започна со стартен сигнал во 12.50 часот со иста јачина на ветар, а 

заврши во 13.05 часот.Регатниот одбор определи прекин на едрењето до 14.00 часот, кога 

на едриличарите им беше поделена ужина и пијалок.Во 14.10 часот ветарот ја смена 

насоката – од југ со брзина од околу 12 км/час, поради што беше  опредено одржување на 

уште една трка.Стартниот сигнал за четвртата трка беше даден во 14.20 часот, со старт во 

14.30 часот. Првиот брод ја заврши оваа регата за 18 минути, додека последниот за 44 

минути. 
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На Државното првенство беа постигнати следниве РЕЗУЛТАТИ: 

Класа Оптимист Пласман 
Почеток: 

 

Почеток: 

 

Почеток: 

 

Вкупно 

казнени  

Конечно: 

казнени  

Име и презиме Регата 1 Регата 2 Регата 3 Регата 4 поени поени 

Мерт Лушо 1.  2 2 1 6 4 

Евгенија Ставрева 2.  4 3 2 11 7 

Сара Пановска 3.  3 6 4 16 10 

Софија Ставрева 4.  6 9 10 29 19 

Берк Лушо 5.  1 1 3 10 5 

Евгенија Огненова 6.  7 12 12 37 25 

Марко Пројчески 7.  8 8 5 28 20 

Марија Чочороска 8.  11 16 9 38 28 

Јана Неданоска 9.  10 7 13 39 26 

Андреа Чуркоска 10.  13 13 7 43 30 

Адреа Кавај 11.  5 4 6 26 15 

Бојан Секулоски 12.  14 14 16 56 40 

Мила Булатовиќ 13.  15 17 17 62 45 

Крис Сарески 14.  16 5 11 46 30 

Наум Стојановски 15.  12 11 8 46 31 

Грегори Блажески 16.  9 15 14 54 38 

Гала Булатовиќ 17.  18 18 19 72 53 

Теодора Синикоска 18.  19 16 15 68 49 

Стефан Баракоски 19.  17 19 20 75 55 

Климент Огненов 20.  20 20 18 78 58 

 

По завршување на регатата од страна на судиите не беа регистрирани протести. 

По сослушување на судиите на поле, беа сумирани извешатаите од завршените 

трки и беа прогласени вкупните резултати и тоа како следува: 

Во класата оптимист мажи до 12 години:  

1. Берк Лушо – ЕК Снегар Струга. 

2. Крис Саврески – ЕК Снегар Струга. 

3. Наум Стојаноски – ЈК Акватика Охрид. 

Во класата оптимист жени до 12 години: 

1. Евгенија Ставрева – ЈК Акватика Охрид. 

2. Сара Пановска – ЕК Снегар Струга. 

3. Андреа Кавај – ЕК Снегар Струга. 

Генерален пласман во класа Оптимист на 

државното првенство на Македонија за 2019 

година: 

1. Мерт Лушо – ЕК Снегар Струга. 

2. Берк Лушо – ЕК Снегар Струга. 

3. Евгенија Ставрева– ЈК Акватика Охрид. 

 Претставниците на Едриличарската 

Федерација на Македонија и Едриличарскиот клуб „Снегар“ со регатниот одбор ги 
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доделија наградите обезбедени од организаторот на Државните прваци на Македонија за 

2019 година во класата Оптимист, и тоа: 

-медали за трите првопласирани едриличари во конкуренција жени до 12 години,   

-медали за трите првопласирани едриличари во конкуренција мажи до 12 години,  

-медали за трите првопласирани едриличари во вкупен пласман а на кои им беа 

доделени и пехари за освоените прво, второ и трето место.  

На сите натпреварувачи им беа поделени  дипломи за учество.  

Државното првенство во класата Оптимист го прогласи за затворено 

претседателот на Едриличарската федерација Владимир Кавај во 16.50 часот. 

  

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО КЛАСАТА ОПТИМИСТ 

 

 На 26 август 2019 година клубот со единствената класа Оптимист која остана 

на располагање после настанатиот пожар учествуваше на Државното првенство во Охрид 

од кое не е доставен извештај за постигнатите резултати освен фотографии од судиските 

белешки, 

 

 До крајот на 2019 година целокупната активност 
на клубот беше ограничена во санирањето и обновата на 
хангарот, работилницата и канцеларијата на клубот, при 
што може со гордост да се истакне дека 99 % од 
градежните работи се завршени, благодарение на 

Едриличарската федерација на Македонија и Агенцијата 
за Млади и спорт на Република Македонија. Настанатиот пожар сепак ја намали 
активноста на клубот во младинските и сениорските класи на едрилици чии последици ќе 
се чуствуваат уште најмалку 3-5 години. Сепка ваквата активност на клубот во 2019 
година овозможи да се повратат дел од капацитетите на клубот, членството и 
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внатрешната организација, со што беа покриени сите аспекти од работата на клубот и 
дава гаранција дека резултатите се достижни. 
За следниот период Едриличарскиот клуб ќе треба во својата програма да се фокусира на 

обновување на флотата и зајакнување на редовната активност. 

Претседател, 

 


