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СПОРТ 

"АМАЗОНКИТЕ"  
МАКЕДОНСКИТЕ ВЕТЕРАНКИ ВО КО   

Спортската афирмација 
на една земја отсе ко-
гаш претставувала нај-

големото оружје на меѓу на-
родната сцена. Не случајно 
светските велесили одде лу-
ваат мегаломански економ-
ски пакети за поддршка и за 
развој на спортот. Во однос 
на ова прашање состојбата во 
нашата земја е сосема спро-
тивна. Одамна маке дон скиот 
спорт е оставен на ми лост и 
на немилост.

Меѓутоа, благодарение на 
економската поддршка од 
еми нентни фирми некои 
спортови успеваат барем за 
кратко да ја почувствуваат и 
меѓународната сцена. Лич-
ност која безрезервно го по-
ддржува и го помага спортот 
е и господинот Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски. Во последниов 
период нашиот познат биз-
нисмен повеќе пати се до-
кажал како спортски мецена, 
кој сесрдно ги поддржува ма-
кедонските спортисти.

Имено, благодарение на не  -
себичната финансиска по мош 
од господинот Атана соски, ма  -
кедонската вете ранска жен-
ска репрезента ција во ко-
шар ка имаше мож ност да 
учествува на Осмото пр вен-
ство за ветерани во кошарка. 
На овој хуман гест од гос по-

На свеченото отворање во Нов Зеланд настана 
општа еуфорија и воодушевување. Изразот 
на лицата на гледачите кажуваше само ед но: 
"Види кој дошол овде, претставници од да-
лечната Македонија!"

динот Атанасоски кошар кар-
ските ветеранки нему и на 
Ма    кедонија им воз вратија со 
освоениот сре брен медал. Ма  -
кедонската ве теранска жен-
ска репре зентација во ко-
шар  ка нас та пи на Осмото 
светско првен ство во ко шар-
ка за ветерани, кое се одржа 
од 22 до 31 ја нуари, а до ма-
ќин беше гра дот Christchurch, 
Нов Зеланд. Првенството бе-
ше органи зирано под ди рект-
но покро вителство на ФИМБА 
(Federal International Maxi-
basketball federation). 

"Иако долго време се под-
готвувавме и психички и кон-
диционо (во салата во Град-
скиот парк на воениот об-
јект), за Светското првенство 
во Нов Зеланд, мошне тешко 
успеавме финансиски да го 
реализираме ова патување. 
Голема благодарност му дол-
жиме на основачот на свет-
скиот неделник 'Македонско 
сонце' господинот Ѓорѓија - 
Џорџ Атанасоски, кој ја за бе-
лежа нашата економска аго-
нија и безрезервно ни по мо г-
на", истакна госпоѓата Бре-
шковска, капитенка на ма ке-
донската репрезен та ци ја во 
кошарка за вете ранки. 

За престојот и за впеча то-
ците од постигнатиот ус пех 
госпоѓата Брешковска вели: 

"Во Нов Зеланд освоивме 
сребрен медал. Успех за па-
метење. Првите два натпре-

вара, против Гватемала и 
Нов Зеланд, беа пресудни, би-
дејќи победивме со рела тив-
но висока резултатска раз ли-
ка. Одбраната беше фан тас-
тична, контранападите со-
лидни. Благодарение на доб-
рата игра имавме можност и 
да тактизираме. Ние ја имав-
ме Стојна Вангеловска, мо-
ментно една најдобрите плеј-
мејкерки во ветеран ската ко-
шарка. Сите кои нè познаваа, 
се шегуваа, велејќи ни: 'Лес-
но ви е вам, шам пи онки, ја 

имате Стојна Ванге ловска'. Ве-
ла Красник беше прогласена 
за најдобар стре лец, не само 
во женска, туку и во машка 
конкуренција. Си те натпре ва-
рувачки го дадоа својот мак-
симум и затоа сме особено 
горди и среќни по ради пос-
тигнатиот успех. При све че-
ното затворање на игрите, 
генералниот сек ре тар на ФИ-
БА меѓу другото го истакна и 
следново: 'Нај голе мо при јат-
но изненадување на ова свет-
ско првенство е малубројната 
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ќе им бидеме благодарни. Во 
Љубљана, исто така, имаше 
многу Македонци. Во Нов 
Зеланд, сите семејства нè бо-
д реа на натпреварите, а по-
тоа се 'натпреваруваа' кај ко-
го попрво да гостуваме. На-
шите Македонци чувствуваат 
носталгија. Љубовта кон тат-
ковината вечно трае".

Својот апел македонските 
кошаркарски ветеранки го 
упатуваат и до Кошар кар-

 СКО   СРЕБРО

ската федерација и до Олим-
пискиот комитет: 

"Афирмацијата на нашава 
држава преку спортот е по-
веќекратна инвестиција. Тоа 
е потврда за егзистенција на 
македонската нација и др жа-
ва. Ние постоиме, се иденти-
фикуваме на овој начин", ве-
ли госпоѓа Брешковска.

Идните планови на оваа 
репрезентација се Европ ско-
то првенство во Холан ди ја 
(2006) и Светското првен ство 
во Пуерто Рико (2007). 

Македонија'. Признание кое 
говори за на шиот квалитет". 

На годинашново светско 
првенство во Нов Зеланд на-
стапија повеќе репрезен та-
ции, речиси претставници 
од сите континенти. Сло ве-
нија, Хрватска, Финска, Гвате-
мала, Бразил, Чешка, Пуерто 
Рико, Македонија, Полска и 
домаќинот Нов Зеланд, беа 
земјите кои се натпреваруваа 
во категоријата над 45 го ди-
ни. Нашите македонски "ама -
зонки" играа во фина ле то 
против моќната репрезен та-
ција на Чешка, при што беа 
достојни противнички, а и во 
оваа прилика непишаното 
спортско правило докажа де-
ка за победникот поне ко гаш 
решаваат и нијанси. 

Македонската ветеранска 
женска репрезентација во ко-
шарка е формирана во 2000 
година, под директна ини-
цијатива на сегашните ак ту-
елни членки. Станува збор за 
поранешни кошаркарки на 
"Вардар", "Работнички", "Сту-
дент" итн. 

"Во 2000 година ја фор ми-
равме репрезентацијата, на-
метнувајќи се како легитимен 
правен субјект. Редовно ја по-
сетуваме салата во Градскиот 
парк, каде тренираме. Учес-
твувавме на сите европски и 
светски првенства. На свет-
ските првенства во Сло ве ни-
ј а (Љубљана) и Грција (Атина) 
го освоивме четвртото мес-
то. Во САД (Флорида) осво-
ивме бронзен медал, и сега 
во Нов Зеланд сребрен ме-
дал. За следните превенства 
ќе се подготвиме уште по-
силно. Ќе лобираме за евен-
туална економска помош, ко-

ја верувајте ни е повеќе од по т-
ребна", додава Бреш ков ска.

Она што треба да се на-
гласи е одличниот потег на 
Македонската федерација во 
кошарка, која македонската 
ветеранска женска репре-
зентација ја промовира како 
официјална репрезентација 
на Македонија. 

Репрезентацијата ја сочи-
нуваат познатите кошар кар-
ки Стојна Вангеловска (по-
ранешна капитенка на ре-
презентацијата на Југо сла-
вија, воедно и учесничка на 
неколку олимпијади), Луција 
Брешковска (актуелна капи-
тенка на репрезентацијата), 
Вела Красник, Мирјана Стан-
ковска, Весна Шекеровска, 
Лилјана Пеповска, Фросина 
Зафировска и Рада Армуш. 
Мотивот кој ги зближува да 
играат е несомнено љубовта 
кон спортот. 

"Преку спортот ние гра-
диме пријателства со трајни 
вредности. И ден денес иг-
раме со ист жар. Се надевам 
и младите ја чувствуваат ис-
тата емотивност и љубов кон 
спортот", вели госпоѓа Бре ш-
ковска. 

"Резултатот за ваквата 
апатична состојба е токму во 
економската деградација на 
општеството. Конкретно во 
спортот, на раководните мес-
та не се поставуваат вис тин-
ски луѓе. Тоа е најголемиот 
проблем. Финансиските сред-
ства треба да бидат пра-
вилно искористени од вис-
тински луѓе. Верувам во др-
жавата и се надевам дека ќе 
тргнеме на подобро. Фир-
мите треба да го помагаат 
спортот, бидејќи тој е нај ве-

родостојна афирмација, за-
едно со културата. На све-
ченото отворање во Нов Зе-
ланд настана општа еуфорија 
и воодушевување. Изразот 
на лицата на гледачите кажу-
ваше само едно: 

'Види кој до шол овде, прет-
ставници од далечната Ма-
кедонија'. Тоа беше момент 
за паметење кој ни ги ис-
полнуваше ср цата", децидно 
посочува гос поѓата Бреш ков-

ска за акту елните проблеми 
во маке донскиот спорт, осо-
бено во Кошаркарската фе-
дерација.  

Каде и да гостува маке-
донската ветеранска женска 
репрезентација во кошарка 
има свои приврзаници, а тоа 
се нашите иселеници. 

"Не можеме да го забо-
равиме дочекот во Флорида 
од страна на господинот 
Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, 
како и во Орландо од госпо-
динот Ристо Гуштеров. Вечно 
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