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Го освоија 11. место со 
победата над азискиот 
шампион Јужна Кореја 
од 32:31 во натпреварот 
за пласман, а капитенот 
Кирил Лазаров со 
постигнатите 15 гола стана 
најдобар стрелец на сите 
мундијали, со вкупно 92 
погодока.

"Одигравте извонреден 
турнир". "Лазаров е МВП 
на првенството, иако ИХФ 
најверојатно ќе избере 
некој од финалистите". 
"Секоја чест за 
македонските навивачи, од 
кои треба да учиме зошто, 
и покрај нискиот животен 
стандард, дојдоа неколку 
илјади за фанатично 
да ја бодрат својата 
репрезентација...", беа 
коментарите од нивните 
колеги-противници и 
секако од медиумите.

Пoдготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

На Светското првенство во Хр ват-
ска македонските ракометари се 
изборија за 11. место, што за Ма-

кедонија претставува голем успех. На 
аеродромот "Александар Велики" беа 
пречекани со шампанско, славеничка ат-
мосфера и со добропознатите навивачки 
стихови, кои им ги подготвија неколкуте 
стотици присутни фанови, а веселата 
поворка потоа се упати кон централниот 
скопски плоштад.

Без разлика што беше доцна во ноќта, 
премиерот Никола Груевски сакаше вед-
наш да ги поздрави новите македонски 
спортски херои, па околу полноќ им ор-
ганизираше прием во својот Кабинет. Се-
како, и претседателот Бранко Црвен ков-
ски ги прими ракометарите во својот Ка-
бинет во зградата на Собранието. 

Плас манот во вториот круг, освоеното 
11. место со победата над азискиот шам-
пион Јужна Кореја, како и тие 92 гола на 
Кирил Лазаров, со кои стана рекордер 
меѓу голгетерите во 71-годишната исто-
рија на планетарните шампионати, беа 
и повеќе од доволно причини за задо-
волство. 

"Со здрави Мојсоски, Димовски и Алу-
шовски во вториот круг ќе отидевме и 
подалеку, но и вака сум среќен и це-
лосно исполнет од постигнатото. Ова не 
е последен збор на оваа генерација, од 
која во наредните 4-5 години може да се 
очекуваат уште големи дела", истакна 
селекторот Иле Темелковски.

Сè што направија македонските рако-
метари на патот до Мундијалот во Хр-
ватска, а особено на самиот собир на 
најдобрите ракометни нации во светот, 
е вистински подвиг за земја која десет 
години ја немаше на светските првенства 
по дебито во Египет во 1999 година, кога 
заврши на 18. место. 

"Треба да помине малку време за да 
слегнат работите и да сфатиме за колку 
голем успех всушност станува збор. Сите 
16 играчи, кои беа дел од ова првенство, 
заслужуваат да им се симне капа, би-
дејќи со својата љубов кон дресот со 
државниот грб и со својата волја и ог-
ромна желба за победа и за што подобар 
пласман, верувам дека ги освоија срцата 
на љубителите на ракометот во Маке-
донија, но и надвор од неа. Им благо-
дарам од срце на сите соиграчи за под-
дршката без која немаше да го постигнам 
рекордот по бројот на голови на едно 
СП", изјави капитенот Кире Лазаров, кој 
за шест гола го натфрли досегашниот ре-
корд на Кореецот Кјунг-шин Јун од Ис-
ланд во 1995 година.

Ристовски, Ангелов, Митко Стоилов, 
Стојанче Стоилов, Алушовски, Кирил Ла-
заров, Митков, Темелков, Миркуловски, 
Маркоски, Јовиќ, Мојсоски, Димовски, 
Филип Лазаров, Макалоски, Ѓоргоноски 
и Стојановиќ ќе останат запишани како 
творци на најголемиот успех во исто-
ријата на македонскиот машки ракомет. 

СПОРТСПОРТ

"Кире Македонски", "Кире како Ма-
радона" беа најинтересните епитети 
кои се појавија во хрватските ме диуми 
за капитенот на нашата рако метна ре-
презентација. Почитуван и по играта и 
по однесувањето на и надвор од те ре-
нот, Кире Лазаров, без конкуренција, 
беше најобожа ва ната странска лич ност 
во Хрватска. Сега е и најдобар стрелец 
на Свет ското првенство во Хрватска, 
со што го повтори успехот на Индира 
Кас тратовиќ од СП во 1997 година, во 
Германија, а со 92 погодока на девет 
натпревари - и нов светски рекордер. 
Тоа е конечната потврда на неговата 
играчка големина, која со години ја по-
тврдува во Лигата на шампионите, каде 
две сезони, исто така, беше про гла су-
ван за најдобар стрелец (85 гола во 
2005/06 г., односно 1996 во 2007/08 г.).

Покрај обезбедената титула нај до-
бар стрелец на Светското првен ство во 
Хрватска, пред полу финал ните дуели 
Кирил Лазаров е прв и меѓу асис тен-
тите, со вкупно 39 дода вања, колку што 
има и Хајкел Мганем од Тунис.

Најблиску до нив, од ра кометарите 
кои можат да ги загрозат, е Никола Ка-
рабатиќ од Франција, кој има 28 асис-
тенции.

УСПЕХ НА МАКЕДОНСКАТА УСПЕХ НА МАКЕДОНСКАТА 
РАКОМЕТНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РАКОМЕТНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
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МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНСКИТЕ 
СВЕТСКИ ХЕРОИ СВЕТСКИ ХЕРОИ 
ГО ОБЕ ЛИЈА ГО ОБЕ ЛИЈА 
ОБРАЗОТ НА ОБРАЗОТ НА 
МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА


