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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА  

НА ЕДРИЛИЧАРСКИОТ КЛУБ „СНЕГАР“ СТРУГА 

ЗА 2018 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  

7-11 March 2018 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; 

 

 

Учество на Олимписката обука 
„Напреден спортски менаџмент 2018“ - Македонскиот олимписки комитет  

Скопје, Март-Април 2018 година 
 

Од 30 Март 2018 година во Македонскиот олимписки комитет во Скопје беше 

организирана обука за планирањето за учество на спортистите од Македонија на 

Олимписките игри. Обуката траеше 2 недели со предавачи од земјата и странство. Клубот 

учествуваше на обуката со двајца свои членови: Бојан Кавај и Ердал Лушо – и двајцата 

долгогодишни прваци во класите Опитимист, Ласер 4.7, Ласер Радиал, и Ласер Стандард. 
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По завршување на обуката истите се вклучија во составување на проекти со анализи на 

работата на клубот и неговите перспективи. Како резултат на тоа беше изработен првиот 

основен проект од редовната школа за едрење како основа за изработка на повеќе 

проекти кои треба да се финализираат во конечен проект за учество на Македонското 

едење на Летните а во наредните години и Зимски олимписки игри на кои 

Меѓународниот олимписки комитет планира да биде вклучено едрењето. 

 

 Организација на „ШКОЛА ЗА ЕДРЕЊЕ“ 

Струга, 02.07 – 09.2018 година 

 

Веќе традиционалната Школа за едрење започна со работа на 2 јули 2018 година 

со 14 пионери, водени од искусните членови на клубот. Програмата 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. 

Целата програма ја довршија 

6 курсисти на возраст од 8-11 години. 

За објективна евалуација и 

проверка на резултатите од превзе-

мената активност, по завршетокот на 

наставните активности клубот ги 

вклучи курсистите од школата за 

едрење во редовната натпреварувачка 

летна сезона 2018 година, која за нив 

започна со државното првенство за 

класата „Оптимист“ „Илинденска регата 2018“. Покрај учеството на домашните отворени 

и државни првенства беше планирано курсистите да ја продолжат обуката како членови 

на клубот со учество на на меѓународните натпревари.  

 

Организација на „ИЛИНДЕНСКА РЕГАТА 2018“  

ВО КЛАСИТЕ ОПРИМИСТ И ЛАСЕР РАДИАЛ  

5 Август 2018 година Струга 

Регатниот одбор на 

„Илинденска Регата 2018“ во 

состав Димитри Јаулески, 

Владимир Кавај и Ѓоко 

Чуркоски во 10.00 часот на 

огласната табла ги истакна 

Упатствата за едрење и го 

определи следниот судиски 

состав.На сите екипажи во 

10.05 часот им беше даден 

звучен сигнал за тргнување и 

влез во регатното поле. 

Првата трка за кла-

сата Оптимист започна во 

закажаното време – во 10.50 

часот а за класата Ласер 

Радиал во 11.00 часот, во услови на сончево време со температура на воздухот од околу 

25о С., јачина на ветарот од 2,3 м/сек. и бранови со умерена амплифитуда до  2 D. Се 

едреше во две насоки според упатствата за едрење од старт кон бова 1 и 2 во ветар и кон 

бова 3 и 4 во крмен ветар. 
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Едрењето на првата трка од старт до цел на првиот брод за класата Оптимист 

траеше 50 минути, а за класата Ласер Радиал 45 минути. Втората трка започна со 

незначително наоблачување и пад на јачината на ветрот. До крајот на регатата ветрот ја 

намали јачината до 1/2 Бофор и непрепознатлива аплифитуда на бранови па истата беше 

довршена во 12.45 часот.  

На целта беа забележани следните резултати: 

Класа Оптимист – СЕВКУПНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Место Име и презиме број на едро Регата1 Регата 2 Тотал 

1.  Мерт Лушо MKD 121 1 1 1.  

2.  Матео Мачоски MKD 7239 3 2 2.  

3.  Сара Пановска MKD 2442 2 3 3.  

4.  Илина Гаџовска MKD  4 8 4.  

5.  Софија Ставрева MKD 681 7 6 5.  

6.  Евгенија Ставрева MKD 56 5 9 6.  

7.  Самет Таук MKD 5091 8 7 7.  

8.  Миа Мачоска MKD 313 6 DNF 8.  

9.  Eвгенија Огненова МKD 559 9 DNF 9.  

Класа Оптимист – Жени: 

Место Име и презиме број на едро Регата1 Регата 2 Тотал 

1. Сара Пановска MKD 2442 2 3 1 

2, Илина Гаџовска MKD  4 8 2 

3, Софија Ставрева MKD 681 7 6 3 

Класа Ласер Радиал 

Место Име и презиме број на едро Регата1 Регата2 Регата3 

1.  Дамјан Попстефанија MKD 180639 1 1 3 

2.  Јовчески Илија MKD 200700 2 3 1 

3.  Негриески Стефан MKD 36 3 2 2 

 

Протести на стартот, и за време на регатите немаше. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА  

„ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО КЛАСА ОПТИМИСТ 2018“ 

Струга, 19 Август 2018 година 

 

Како резултат на ветровните услови Регатниот одбор составен од Бојан Кавај 

Димче Јаулески и Џелил Јускоски на државното првенство одржаа 3 трки, на кои 

учествуваа 11 едриличари од едриличарскиот клуб „Снегар“ и „Акватика“. По сумирање 

на поединечните  резултати од сите регати беше констатиран следниот пласман: 

 

 Име и презиме 
Број на 

едро 
Клуб Трка 1 Трка 2 Трка 3 Вкупно  

1.  Мерт Лушо 121 Снегар 3 1 1 5 

2.  Сара Пановска 2442 Снегар 1 2 4 7 

3.  Евгенија Ставрева 681 Акватика 2 4 2 8 

4.  Илина Гаџовска  56 Акватика 5 3 5 13 

5.  Јана Неданоска opi 0 Акватика 4 6 6 16 

6.  Миа Мачоска 313 Снегар 11 5 3 19 

7.  Евгенија Огненова ОПИ / Акватика 7 7 7 21 

8.  Наум Стојаноски 4 Акватика 8 15 8 31 

9.  Марко Пројчески роз едро Акватика 10 15 9 34 

10.  Матео Мачоски 7239 Снегар 6 15 15 36 

11.  Александар Блажески 5097 Снегар 9 15 15 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕСТВО НА  

КРИТЕРИСКА РЕГАТА  ВО  КЛАСАТА  OПТИМИСТ 

Охрид, 25 август 2018 година. 

 

 Клубот учествуваше и на регатите организирани од другите клубови во земјава 

и тоа на критериската регата во охридскиот залив организирана од клубот Акватика 

јахтинг од Охрид. Регатата се одржа пред седиштето на клубот, со слаб ветар кој дуваше 

од југозападен правец. Учествуваа 10 едриличари и едриличарки од Снегар Струга и 

Акватика Охрид. На регатен брод беа Мошоски Славчо и Маленков Борис, а судија во 

Генерален пласман 

Име и презиме Позиција 

Мерт Лушо 1 

Сара Пановска 2 

Евгенија Ставрева 3 

Пласман Жени 

Име и презиме Позиција 

Сара Пановска 1 

Евгенија Ставрева 2 

Илина Гаџовска 3 
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поле Стефан Ставрев и Бојан Кавај. Се изедри една регата на која беа постигнати 

следните резулатати: 

 име и презиме клуб класа едро пласман 

1 Мерт Љушо Снегар Струга оптимист МКД 121 1 

2 Матео Мачоски Снегар Струга оптимист МКД 7239 2 

3 Софија Ставрева Акватика Охрид оптимист 681 3 

4 Илина Гаџовска Акватика Охрид оптимист 0 4 

5 Евгенија Ставрева Акватика Охрид оптимист 56 5 

6 Евгенија Огненова Акватика Охрид оптимист розово 6 

7 Јана Неданоска Акватика Охрид оптимист сино бело 7 

8 Наум Стојаноски Акватика Охрид оптимист 4 8 

9 Сара Пановска Снегар Струга оптимист МКД 2442 dns 

10 Миа Мачоска Снегар Струга оптимист МКД 313 dns 

 

 

 

УЧЕСТВО НА 

INTERNATIONAL RODOSTO CUP - OPTIMIST REGATTA  

26-30 september 2018 TEKIRDAG – Turkey; 

Ha меѓународниот родосто куп 

што се одржа во Текирдак, во 

конкуренција од 330 едриличари од 

Турција, Тунис, Бугарија, Романија, 

Украина, Русија и Македонија, 

Нашиот клуб настапи со двајца 

учесници: Сара Панова и Мерт Лушо, 

придружувани од нивниот тренер 

Ердал Лушо и водич на патот Драган 

Ќелешоски. Ова беше прв настап на 

нашите млади едриличари на море. 

Изедрија 4 трки во нивната класа 

(првите 2 дена никој не едреше заради 

преголеми бранови и јак ветар, a 

последниот ден организаторот дозво-

ли да едрат само сениорите). 

Учеството на Меѓународната 

едриличарска регата во Бодрум -

Турција ги постигна сите зацртани 

цели, бидејќи пласманот во средината 

од табелата го потврди квалитетот на 

учесниците и стручниот кадар на 

клубот и даде дополнителен стимул за 

натамошниот развој на клубот. 
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ИЗГРАДБА  

HA 4 БРОДА ОД РАДИОУПРАВУВАНАТА КЛАСА 

ONE METER. 

Ha едриличарска сцена веќе 
подолго време се водат меќународни 
натпревари од едриличарите моделари во 
радиоуправувани класи кои во рамките на 

светската едриличарска федерација 
функционираат како INTERNATIONAL 
RADIO SAILING ASSOCIATION. 
Нашиот клуб од пред две години започна 
со следење на активностите на РУ 
(радиоуправувани) класи и започна со 

прибирање на планови и материјали, а од 
2017 година и со изградба на фиберглас 
калап како основа за изработка на 
пловилата. 

Во текот на 2018 година беа поринати 

првите 3 брода од РУ класата Оне метер и се 

довршија уште нови 2 брода. Ваквата 

активност дава основа во 2019 година да 

започнат да се организираат домашни 

првенства и за оваа класа, и да се излезе на 

мегународната спортска сцена. 

 

 

ДРУГИ РЕДОВНИ АКТИВНОСТИ 

Ваквата спортска активност во 2018 година допринесе да се одржи бројот на 52 

членови, како активни натпреварувачи, судии на бови, членови на регатни, протестни и 
организациски одбори и моделари, со што беа покриени сите аспекти од работата на 
клубот. 

Покрај редовната натпреварувачка дејност, повозрасните едриличари спроведоа: 

1. комплетирање со 2 нови едра на старите „Оптимисти", изградба на 4 кобилици, 
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опремување на јарболите и крмите со окца, клеми и шкопци; 

2. започнато е обновување на 1  брод од класата „420" со градба на крма и 

кобилица; 

3. Опремени се 3 едрилици од класата „Ласер" со HD систем за управување на 
едрото, се набавија 2 нови едра и јарболи за класата „Ласер радијал" 

Преземени се и градежни работи со обновување на хангарот кој беше поплавен 
во текот на месец јануар и повторна реконструкција на канцеларијата. 

Во 2018 година Клубот може да си припише како како поголем успех со набавка 

на глисер и мотор од 24 КС - Јамаха, со што идните тренинзите ќе добијат на интензитет 

и безбедност. 

Според зацртаните програмски задачи не е преземена активност за изградба на 
мол, и изградба на пристапна стаза низ „Машка плажа" за достап на едрилиците до езеро 
бидејќи целиот пристап е даден под закуп на пазарно ориентирано претпријатие. 

Ваквите резултати како исклучително успешни во 2018 година, во голема мера се 

остварени со помош од Едриличарската федерација на Македонија и зголемената 
редовноста во плаќањето на чланарините, од кои средства беа обновени дотраените 
делови и набавена нова опрема за постоечките едрилици. 

Претседател, 

 


