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СПОРТ 

МАКЕДОНСКИОТ ФУ 
ШТО ДОКАЖА НАТПР   

На ј н о в и о т 
скан  дал кој 
ја пот ре су-

ва маке дон ската 
фудбалска сцена 
е наводно прода-
дениот нат превар 

Маке до нија-Ан дора, кој за-
врши 0-1, а се одр жа на 13 
октомври минатата година. 
Оваа сенза ционална вест ја 
објави ката лонскиот спорт-
ски весник "Ел Мундо Де-
портиво", кој "големата по-
беда на Андора" му ја при-
пишува на наво д ниот таен 
договор меѓу по ранешниот 
селектор на ма кедонската 
фуд    балска реп резентација, 
Драган Кана тларовски, еден 
играч и не именувани чел ни-
ци на Фуд балската феде ра-
ција на Ма кедонија. 

Според весникот, голе ма-
та афера со наместените фуд-
балски натпревари, од што 
се тресеа Германија, Ав стри-
ја, Грција и Хрватска, од клуп-
ско ниво се префрли и на 
репрезентативно. И каде на 
друго место, ако не во Ма-
кедонија. 

"Историската победа на 
Андора, прва во квали фи ка-

Според спортската верзија која деновиве кру жи 
низ балканските земји, селекторот Дра  ган 
Канатларовски, некој играч и чел ниците на 
ФФМ, наводно добиле наредби нашата ре-
пре  зен та ција да го загуби натпреварот про-
тив репре зен тацијата на Андора во Ла Вела.

Од ФФМ, пак, тврдат дека измонтираниот случај 
"Андора" е затворен затоа што, тоа се ме ди-
умски приказни и за ФИФА овој натпревар е 
регуларен. ФФМ побара заштита од ФИФА и 
УЕФА, а шпанскиот весник веќе ги деман ти-
раше напишаните "лаги" и за случајот ќе се 
по веде судска постапка.

циите на едно големо нат-
преварување, била наме с-
тена. Во триумфот над Маке-
донија од 1:0, не било сè чис-
то", се вели во текстот на ка-
талонскиот весник, кој сво-
ите тврдења ги брани на не-
вобичаените високи облози 
во португалските обложу-
валници, за победа на аут-
сајдерот. Ваквото наводно 
тврдење се совпаѓа со шпе-
кулациите за обложувања 
на роднините на некои ма-
кедонски ре презентативци 
во странски обложувалници, 
кои се на слушнаа уште след-
ниот ден по натпреварот. 
Како што е познато, поразот 
кој Маке донија го доживеа 
од Андора на 13 октомври 
минатата го дина, од страна 
на светскиот печат беше про г -
ласен за сензација на денот 
на ква лификациите за СП 
2006. По срамно изгубениот 
нат пре вар во Андора, на ши-
от се лектор понуди оставка, 
при што Управниот одбор на 
ФФМ не му ја прифати. Че-
тири месеци подоцна, на-
шите репрезентативци ја по-
тврдија својата немоќ пред 
"големата" аматерска фуд-
балска репрезентација на 
Андора. Тогаш селекторот 
поднесе неотповиклива ос-
тавка, постапка која требаше 
да се случи уште по првиот 
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скандалозен натпревар про-
тив Андора. 

Кој кого тре ба да тужи? 
Нејсе, овој случај кога тогаш 
ќе се расветли. Еден од  
ставовите на Фе дерацијата 
е: "Врвот на ФФМ ги осудува 
ваквите инге ни озни инфор-
мации. Немаме никакво офи-
цијално изве стување од 
ФИФА, УЕФА и од други на д-
лежни институции, па оваа 
шпекулација един ствено ја 
дознавме од спо мнатиот вес-
ник. Врвот на Феде ра цијата 
присус тву ва ше на спомна-
тиот меч во Ла Вела и освен 

спортска не среќа, не може 
да се издвои ништо друго за 
поразот од Андора". Ма ке-
дон ската фудбалска фе де ра-
ција демантира дека имало 
лажирање на натпреварот 
со Андора. "Се злоупотребува 
афе ра та во Германија и си-
те со м нителни резултати 
се ста ваа како опција за на-
местени, без да се раз мис-
лува, за штетата која им се 
прави на клубовите и на ра-
ководствата на одредени фуд-
балски зем ји. И во овој случај 
зошто, на пример, не се ко-
ментира средбата Маке до-

нија-Хо лан дија (2:2), резултат 
кој не е посензационален од 
нашиот пораз во Андора. Да-
ли и Холандија не го намести 
ме чот во Македонија? Нека 
би дат сигурни, оние кои ги 
пла сираат овие шпекулации 
де ка Фудбалската федера ци-
ја на Македонија нема да ште-
ди средства и време да ја 
истера вистината на виделна. 
За да се заштитат чесноста и 
моралот на комплетниот на-
ционален тим, раководството 
на ФФМ и на сите Маке дон-
ци!" 

По свадба тапани. Ште тата 
е веќе направена. Пукна 
срамот. Македонскиот фубал 

од памтивек го следат нечи с-
ти и мистериозни де јанија. 
Ниту Вардар не може да ги 
измие скандалите кои секоја 
година ни се случуваат.  Доб-
ро е што се наоѓаме во пр-
вата стотка на светската ранг 
листа на ФИФА (на 93 ме сто), 
бидејќи ниту со иг рата ниту 
со скандалите кои ги при ка-
жуваме не заслу жу ваме по-
добро. Ако навистина некој е 
вмешан во овој сра мен скан-
дал - продажбата на на цио-
налната гордост, ќе треба 
јасно и гласно да го обра-
зложи својот небулозен по-
тег кој нè враќа децении на-
назад.  


