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И З В Е Ш Т А Ј    О Д  
 

BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA 
7-11 March 2018 

Bodrum - Mugla – Turkey 

 
  

DATE TIME ACTION 

7 March 2018 
Wednesday 

10.00-17.00 
13.00 
14.00 
17.00 

Registration 
Team Leaders Meeting 

Practice race 
Opening Ceremony 

8 March 2018 
Thursday 

09.30 
11.00 

Team Leaders Meeting 
Races 

9 March 2018 Friday 09.30 
11.00 

Team Leaders Meeting 
Races 

10 March 2017 
Saturday 

09.30 
11.00 

Team Leaders Meeting 
Races 

11 March 2017 
Sunday 

09.30 
11.00 
15.30 
18.00 

Team Leaders Meeting 
Races 

Last warning signal 
Prize-giving and Closing Ceremony 

 
На меѓународната регата во Бодрум од 

Едриличарскиот клуб Снегар Струга во калсата 
Оптимист учествуваше Мерт Лушо, 
придружуван од неговиот тренер Ердал Лушо. 

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 подржка да започне 
организирањето на оваа регата која достигна високо реноме во едриличарската 



Оптимист заедница. Притоа на едриличарот од Струга му беа понудени на располагање 
сите ресурси на клубот: сместување за екипата, медицинска заштита, поквалитетни 
снаст и едра од клубските, 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 од неколку причини: 

- да се измери учиникот на 
Школата за едрење на ЕК 
„Снегар“, 

- да се испита капацитетот на 
ученикот за прилагодување кон 
пооштри услови на натпревари. 

- натамошно школување со учење 
на сигналните и регатни пра-
вила. 

- негово вклучување во меѓуна-
родниот систем на регати. 

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. При 
ова беше забележано дека во една регата 
доби казнени поени поради погрешен 
старт.  

По мислење на тренерот учеството 
на Меѓународната едриличарска регата во 
Бодрум – Турција ги постигна сите 
зацртани цели, бидејќи дава можност за 
нивна поединечна и комплетна анализа која 
ќе служи за идниот развој на клубот, која 
сметам дека дава оптимизам. 

Прилог – официјални резултати;  

  – прикачени фотографии. 

Струга, 15.03.2018 година 

Составил, 

Лушо Ердал 
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