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ИЗВЕШТАЈ НА РЕГАТНИОТ ОДБОР НА 

„ИЛИНДЕНСКАТА РЕГАТА“ 

ВО КЛАСАТА: ОПРИМИСТ,  

 

 

Составен во Струга  

на ден 02 август 2016 година 

на регатно поле Градска плажа. 

 

 

Според испратениот распис за регатата, приемот и пријавување на натпрева-

рувачите започна во 10.оо часот во клубските простории на Едриличарскиот клуб 

„Снегар“ Струга.  

Регатниот одбор на „Пролетна регата 2016“ во состав Владимир Кавај, Драган 

Ќелешоски, Бојан Кавај и Тома Андреески во 10.30 часот на огласната табла ги истакна 

Упатствата за едрење, и го определија следниот судиски состав и тоа:  

На значка/бова/ број 1, Владимир Кавај и Тома Андреески, 

На значка/бова/ број 2, Драган Ќелешоски 

На значка/бова/ број 3, Бојан Кавај. 

Првата трка започна во 11.00 часот во услови на сончево време при ветер со 

брзина од 5 м/сек. и температура на воздухот од околу 25о С. Најпрво беше истакнато 

знамето на класата „Оптимист“, а после 10 минути знамињата на класата Суб“. 

Стартовите беа изведени од 7 брода од класата „Оптимист“ и два брода „Суб“ без 

престапување на стартната линија. Допири на бродовите не беа забележани. 

Се едреше триаголник според упатствата за едрење со значка број 1 поставена на 

југо, југо западен правец - точно во ветар на растојание од стартот на 853 метри. Сите 

бови се заобиколуваа од лева страна. 

Првата трка се едреше до 11.47 часот. Во првиот круг најуспешни беа 

едриличарите по следниот редослед: 

КЛАСА ОПТИМИСТ 

 

1.  Стефан Негриески ЕК „Снегар“ 

2.  Илија Јовчески ЕК „Снегар“ 

3.  Мерт Лушо ЕК „Снегар“ 

 

Во класата „Суб“ беа забележани следниве резултати: 

 

КЛАСА СУБ 

 

1. Берк Лушо ЕК „Снегар“ 

2. Фарук Лушо ЕК „Снегар“ 

 

По завршување на оваа регата не беше истакнато протестно знаме. 
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Втората трка започна во 12.15 часот при незначително наоблачување и 

зголемување на јачината на ветрот од 6 метри/сек. И овој пат најпрво стартира класата 

„Оптимист“, а потоа и Суб. Пред крајот на регатата ветрот ја намали јачината до 3 м/сек. 

Регатата најпрво ја заврши брод од класата „Оптимист“ во 13.03 часот, потоа 

бродовите од класта „Суб“во 13.11 часот.  

На целта од втората регата беа забележани следните резултати: 

КЛАСА ОПТИМИСТ 

1.  Стефан Негриески ЕК „Снегар“ 

2.  Илија Јовчески ЕК „Снегар“ 

3.  Мерт Лушо ЕК „Снегар“ 

 

КЛАСА СУБ 

1. Берк Лушо ЕК „Снегар“ 

2. Фарук Лушо ЕК „Снегар“ 

 

Протести на стартот, за време на регатите и после регатата немаше. 

 

 

Во 13.30 часот Регатниот одбор се повлече за да ги сумира резулататите од двете 

регати, после што во 14.00 ги  истакна на огласна табла резултатите од бодирањето на 

следниот начин: 

 

1.  Стефан Негриески ЕК „Снегар“ 

2.  Илија Јовчески ЕК „Снегар“ 

3.  Мерт Лушо ЕК „Снегар“ 

Притоа беа забележани следниве резултати: 

КЛАСА СУБ 

1. Берк Лушо ЕК „Снегар“ 

2. Фарук Лушо ЕК „Снегар“ 
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Организаторот на регатата ЕК Снегар Струга и Едриличарската федерација на 

Македонија организираа свечено прогласување на пласманите, при што членoт на 

Извршниот одбор на Едриличарскиот клуб „Снегар“ Струга, Лазо Ѓоргоноски додели 

дипломи за освоените I, II и III место на победниците. 

 

 

 

 Регатен одбор, 

Претседател, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


