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СПОРТСКО ЛЕТО 201 8

31 АВГУСТ 2018
ЕДРИЛИЧАРСКИ КЛУБ „СНЕГАР“ СТРУГА

СОЈУЗ НА СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ИЗВЕШТАЈ  ОД „СПОРТСКО ЛЕТО 2018“  

  

 

 

 

  Составен во Струга на ден 20 септември 2018  година. 

 

 

 

Во текот на месец август 2012 година по иницијатива на Агенцијата за млади и 

спорт,“ Едриличарскиот клуб „Снегар“ спроведе активност „Спортско лето – Струга 

2018“. 

Тоа започна да се спроведува со Школата за едрење која ја посетуваа 14 пионери, 

водени од искусните членови на клубот, тренери и сегашни натпреварувачи - од кои 

Јовчески Илија - и самиот учесник на 

„Школата за едрење 2012 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. 

За објективна евалуација и 

проверка на резултатите од 

преземената активност, по заврше-

токот 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“ што се 

одржа во Струга на ден 05 Август 2018 година на регатно поле „Машка  плажа“ како и 

критериската регата за класата оптимист во Охрид на 19 август 2018 година. 

Покрај учеството на 

домашните отворени и државни 

првенства се планира продолжено 

учество на курсистите од спортското 

лето и на меѓународните натпревари 

кои за класта „Оптимист“ која е 

соодветна на нивната возраст, со 

учество на меѓународната регата во 

Текирдак – Турција од 26-30 

септември 2018, кадешто е пријавена 

учесничката на школата за едрење 

Сара Пановска од Скопје. Имено, таа покажа висока посветеност во усвојување на 

знаењата од овој спорт и врвни спортски резултати на одржаните регати со склоп на 

„Спротското лето“.  
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Државјанство:       Македонија
9Датум на раѓање: 02.04.19 8

Пол:                       Машки
:              1ISAF ID MKDRP

Струга:                  17.03.09

ЕДРИЛИЧАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА

Така, на државното првенство – Илинденска регата 2018 година беа постигнати 

вонредни резултати од сите учесници на школата за едрење 2018, на начин што Матео 

Мачоски од Струга го освои второто место во машка и севкупна конкуренција, Сара 

Пановска прво место во женска конкуренција а Миа Мачоска второто место во класата 

Оптимист. 

 Вака високите резултати беа повторени и 

на следната регата одржана во Охрид за класата 

оптимист, што за клубот постави обврска за 

продолжување на школата на едрење во напредна 

програма со продолжена настава и земање 

директни искуства со учество на меѓународни 

натпревари. 

 

Постигнатиот успех од Спортското лето, со 

Школата за едрење 2018 година, и интезивниот продолж-

еток на со учество на меѓународни регати не остави 

простор за свечено затварање на Спортското лето. Затоа, 

по учеството на меѓуна-

родната регата во 

Текирдак за класата 

„Оптимист“ се планира 

организирање на заврш-

ната свеченост на 

Школата, со доделу-

вање дипломи и членска 

карта чиј изглед овде е прикажан: 

За ваквите резултати клубот им изразува особена 

благодарност на посветените тренери и искусни 

едриличари: Лушо Ердал, Бојан Кавај, Марјан Грданоски 

Самир Фејзулоски и Јовчески Илија. Нивната работа во 

спроведување на Школата за едрење со учеството на државните првенства ги трасира 

долгорочните програми за работа на Едриличарскиот клуб „Снегар“ Струга. 

Прилог: Извештај од регатниот одбор на ИЛИНДЕНСКА РЕГАТА 2018 од 05 

Август 2018 година. 

Струга 22 септември 2018 година.  

Претседател, 

Лазо Ѓоргоноски 

 

 


