
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IZVE{TAJ 

 
V Nacionalen Ko[arkarski Turnir 

na SO Makedonija 
 

 

 

 

Valandovo 
• 2008 • 



Обезбедување можности за личен развој и социјална интеграција 
на лицата со интелектуална попреченост преку спорт 

 

2008 V Национален Кошаркарски Турнир • Валандово 

 
 
 

Креирано за добробит на граѓаните со интелектуална попреченост 
sports@som.org.mk 

2

 
 
 
 
 

 
 

 



Обезбедување можности за личен развој и социјална интеграција 
на лицата со интелектуална попреченост преку спорт 

 

2008 V Национален Кошаркарски Турнир • Валандово 

 
 
 

Креирано за добробит на граѓаните со интелектуална попреченост 
sports@som.org.mk 

3

 

МММОООДДДЕЕЕЛЛЛОООТТТ   
на 

СО МАКЕДОНИЈА 

СО Македонија во континуитет спроведува уникатен модел за интеграција и 
социјализација на нашите сограѓани со интелектуална попреченост и комбинирани пречки 
во општеството, модел што носи резултати, признаен е и прифатен од сè поголем број наши 
сограѓани, организации и институции и претставува патоказ за многумина да го следат. 
Таквиот модел е и дополнителна мотивација за оперативниот тим на СО МКД да истре во 
ангажманот, да креира и да реализира уште многу активности, проекти и настани.   

Реализирајќи ги планираните годишни активности, на голем број лица со пречки во 
развојот им се овозможува реална интеграција и социјализација во општеството преку 
предвидените спортски и други сродни активности. На големо задоволкство на сите, особено 
на нашите атлети и нивните семејства, сето ова го правиме постојано и покрај евидентните 
потешкотии со континуирано обезбедување финансиско-материјални и други технички 
средства. Нашите заложби се трајни, а такви се и резултатите: секојдневно видливи – и на 
спортски и на социјално-инклузивен план. Во таа насока, а со желба на нашите сограѓани да 
не им скратиме од предвидените и очекувани проекти (натпревари, турнири и игри), ја 
продолжуваме традицијата и ќе сториме се што е во нашите можности и во овој дел од 
годината да не направиме поголеми отстапки. Затоа, среќни сме што оперативниот тим со 
голем елан и оваа година го реализира 

 

ПЕТТИОТ НАЦИОНАЛЕН КОШАРКАРСКИ ТУРНИР 

 

 
Остварувајќи ги програмските заложби, ја постигнуваме и остваруваме целта за која во 

континуитет цели пет години се залагаме, а тоа е: 

• современа, активна, демократска и вистинска социјализација и интеграција 
на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во развојот  

преку СПОРТ, спортски и други активности од различен карактер  
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Предговор ● Историјат 

Хронологија... 
  

2005 Evropsko prvenstvo vo ko{arka, septemvri • Belgrad. 

Кошаркарската репрезентација на Специјалната Олимпијада – Македонија постигна уште еден 
забележителен успех на меѓународен план. На Европското првенство во кошарка на 
Специјалната Олимпијада, што се одржа од 6 до 11 
септември во Белград, нашата репрезентација освои 
златен медал во својата група/дивизија, со што се 
квалификува за погорната Б-дивизија за следното 
првенство.Во конкуренција од 23 земји од цела Европа, 
ова е инзвонреден успех за нас.  

Заради доследното почитување и спроведување на 
мисијата и принципите, бевме посебно издвоени од 
меѓународниот организациски одбор и добивме посебна 
статуета на СОЕА (Специјална Олимпијада Европа-
Евроазија),која ни ја врачи Директорот  на СОЕЕА од 
Брисел, Госп. Мајкл Смит. Во таа пригода тој ги истакна успесите на Специјалната Олимпијада 
Македонија и експлицитно нагласи дека Македонија треба да биде горда на својата национална 
програма! 

 
Prvenstvo na Zapaden balkan vo ko{arka - Bосна i Hерцеговина 
 Долгите подготовки, напорните тренинзи, многубројните одиграни мечеви и 
неколкуте квалификациони турнири, како предуслов за учество на неодамна 

одржаните Национални летни игри на СОМ – го 
дадоа очекуваниот резултат! Не само што сонот 
да се учествува на турнир во странство се 
оствари, туку нашите 
специјални олимпијци 
се вратија со медал! Со 
три победи и еден 
пораз на турнирот на 
кој учествуваа 
репрезентации од 

Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, златен медал блесна на градите на 
нашите атлети. 
Уште еден многу значаен мотив за сите лица со специјални потреби да продолжат по 
патеката по која веќе пет години одиме.  

Резиме: 
   Сите овие реализирани настани (хронолошки), уште еднаш ги потврдуваат и афирмираат       
заложбите на нашата мисија дека со правилна работа, пристап и ангажман, давајќи им шанси и  
можности, обезбедувајќи им соодветни предуслови, охрабрувајќи ги и мотивирајќи ги да 
истрајат, лицата со интелектуална попреченост се способни, и можат да постигнуваат 
фантастични резултати!!! 
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ПЕТТИ НАЦИОНАЛЕН КОШАРКАРСКИ  ТУРНИР • ВАЛАНДОВО 2008 
Во рамките на Годишната програмата на СОМ и предвидените настани за 2008 година 
како реултат на континуирана реализација на нашите спортски програмски заложби, а во 
таа насока и играње на организирана кошарка на ниво на цела територија на Република 
Македонија, активноста повторно ја насочивме кон „најубавата споредна работа на 
светот“ – кошарката, така ред дојде и одржувањето на ПЕТТИОТ НАЦИНАЛЕН 
КОШАРКАРСКИ ТУРНИР. Комплексните активности, на кои им претходеа различни задачи 
и реализирани настани, секако проследени со целогодишен тренажен процес и повеќе 
едукативни работилници, семинари и тренерски школи, а земајќи го спортот како 
движечка алатка за инклузија – социјализација и интеграција на нашите граѓани со 
посебни потреби, го испланиравме и го реализиравме големиот „ПЕТТИОТ НАЦИОНАЛЕН 
КОШАРКАРСКИ ТУРНИР – Валандово 2008“. Со овој турнир практично го одбележавме и 
Светскиот ден на хендикепот (3декември)  презентирајќи и на целата македонска јавност 
дека нашите атлети не се “лица со посебни потреби” , туку лица со особени способности; 
рамноправен, интегрален и социјализиран дел од нашето општество. 

Учесници... 

За реализација на големиот Национален турнир  го одбравме “градот на калинката” – 
Валандово, и во него активно учество зедоа преку 350 учесници, од кои 200 атлети од 32 
СОМ клубови на ниво на општини, училишта, дневни центри и заводи низ цела 
Македонија и преку 100 волонтери, тренери, спортски лица, експерти, како и други лица 
за помош и поддршка. 

Навистина, импозантна бројка (рекорд) на 32 клубови-учесници од сите краишта на нашата 
Република. Бројка, која сама по себе говори за квалитетот на активностите што се планираат и 
реализираат; бројка која што дополнително не поттикнува, мотивира и ангажира да креираме, 
да отвараме нови патеки, да го шириме делокругот на работење и да реализираме уште многу 
вакви и слични пректи. 

Во спортскиот дел, преку unified програмата (спортисти и партнери), уште еднаш ја 
верификувавме заложбата за градење мостови. Со ова се потврдуваат заложбите на нашата 
мисија дека со правилна работа, пристап и ангажман, давајќи им шанси, обезбедувајќи им 
соодветни предуслови, охрабрувајќи ги и мотивирајќи ги да истраат, лицата со посебни 
потреби се способни за постигнување на различни резултати, не само на спортско поле, туку и 
на секое друго во општествената заедница. 

Врз база на темелните подготовки, поделби и дивизионирања, на спортистите им беше 
овозможен висок квалитет на натпреварувања, со изедначено групирање според 
стекнатите вештини и способности, како и покажаните досегашни/моментални резултати, 
обрнувајќи особено внимание не само на поквалитетните (повешти и поспособни), туку и 
на спортистите со пониско ниво на способност. 

Дивизионирање... 

Како и пред секој голем настан, така и за овој настан, оперативниот тим на СОМ се 
зафати со нужното дивизионирање на самите спортисти-тимови во однос на полот, 
староста, моментните способности и подготвеноста на екипите беа поделени во три 
дивизии од по две групи. 

Она што е особено важно и интересно да се истакне е дека екипите беа од мешан 
карактер, со пропорционално учество на Unified® партнерите, особено таму каде што 
беше најмногу потребно. Во таа насока, а водејќи сметка за изедначеност, како и 
рамноправно вклучување на Unified® партнерите, постигнавме видно значаен квалитет: 
синхронизација и хармонизација на нешто што во склоп на програмските заложби на СОМ 
се спроведува активно и непрекинато, а тоа е: 
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... современа и вистинска социјализација и интеграција на 
лицата со интелектуална попреченост и комбинирани 
пречки во развојот преку СПОРТ, спортски и други 

активности од секаков карактер ... 

 

 

Тренажен процес... 

По дефинирањето на официјалниот термин за реализирање на овој голем спортски  
настан, беа преземени сите неопходни чекори за непречено одвивање на сите претходно 
потребни активности како семинари и континуиран тренажен процес, којшто согласно со 
правилата на СО Македонија трае најмалку осум недели. Истовремено започнаа 
подготовките за организирање на кошаркарски натпревари во рамките на кошаркарсата 
недела, како и подготовките за завршниот (финален) турнир. Од Националната 
канцеларијата на СОМ навремено беа пратени известувања до клубовите за реализација 
на тренажениот процес и дефинирање на кошаркарските екипи; повторно презентирајќи 
ги правилата за игра како и сите други неопходни информации. 

За успешно да се реализира еден ваков голем потфат, покрај континуираните активности 
за одржување на тренажниот процес, беше неопходна и соодветна организациска 
поддршка со која требаше да се обезбедат сите неопходни услови за што поуспешно 
претставување на достигнувањата на атлетите од спортските клубови на СО Македонија 
ширум Републиката. Во таквите наши заложби, покрај Националната канцеларија и 
лицата (повеќе од 150 тренери и волонтери, експерти, дефектолози, спортски работници, 
поддржувачи и др.) задолжени за редовно и континуирано одржување на тренажните 
процеси на ниво на клуб/град/регион, задоволството беше видно забележливо и од 
фактот што во тренажниот процес се вклучуваа многу активни и поранешни кошаркари и 
локални професионални и аматерски тимови.  

 
 



Обезбедување можности за личен развој и социјална интеграција 
на лицата со интелектуална попреченост преку спорт 

 

2008 V Национален Кошаркарски Турнир • Валандово 

 
 
 

Креирано за добробит на граѓаните со интелектуална попреченост 
sports@som.org.mk 

7

 
Едукација и обука  

• СОМ Академија – Школа за тренери и волонтери • 
Има многу елементи и фактори што нашата огранизација ја одвојуваат, и по квалитет, и 
по обем на преземените активности и ангажирани ресурси од други иницијативи, лица 
и/или групи (здруженија) на граѓани: целогодишни активности од спортски, социјален, 
едукативен, културен, медиумски, забавен и тн.... карактер. Многу труд, ангажман, 
настани и промотивни кампањи за подигнување на јавната свест, како битен предуслов за 
активна и секојдневна инклузија.  

Сите овие елементи ја прават нашата организација уникатна, високо рангирана и лесно 
препознатлива помеѓу плејадата на различни иницијативи и НВО творби.  

 

Едукација - еден од доминантните фактори по што сме различни од другите  

 

Семинарот за волонтери го следеа повеќе околу 100-тина волонтери, а се реализираше во 
неколку делови. Првиот дел се состоеше од теоретска обука, односно запознавање со 
основните начела, принципи и правила на организацијата, како и анализа на искуствата 
на волонтерите кои активно се вклучени од самото формирање на организацијата. 
Вториот дел се состоеше од теоретски и визуелен приказ на начинот на сервисирање на 
атлетите, кој концепт се применува, за чиј дел волонтерите добија прирачници и 
брошури – со еден збор добија комплетен материјал за изведување на волонтерските 
задачи, заедно со потребниот распоред. 

 

Забава • дружење • креативни работилници  

 
Она што е од големо значење и е посебно важно на ваквите настани е тоа што покрај 
спортските активности, атлетите учествуваа и во културно-забавниот и во креативниот дел. 
Имено, во паузите помеѓу натпреварите присутните ги забавуваа КУД “Гоце Делчев” од 
Валандово, а со своја музичка точка се представија и корисниците од Топанско Поле од 
Скопје, членови на самите клубови на СОМ кои имаа специјално подготвени точки за овој 
настан, а голем број од лицата со специјални потреби во креативната работилница ги 
покажуваа своите способности на ова поле изработувајќи различни ракотворби (цртежи, 
оригами, предмети од пластелин. 
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FundRasing • Обезбедување средства 

 
Општо • фактори на влијаење 

Со оглед на севкупните состојби што не опкружуваат, и покрај огромната желба, настојувања, 
вложен труд и изработени и реализирани програми и проекти, можеби најтешкиот дел од 
секоја креација и предвиден настан е токму – овој: обезбедување на неопходните средства што 
ќе бидат доволни и соодветно искористени за секој предвиден настан! За жал, така е за секој 
настан... средства макотрпно и тешко се обезбедуваат... одредени настани се пропуштаат и не 
се реализираат токму поради ваквиот недостаток на квалитетни средства... тоа доведува до 
намалување на предвидените програмски содржини, а со тоа и до разочарување кај атлетите, 
членовите на фамилиите, па и пошироко...  

Секако, сето тоа делува исклучително фрустрирачки и крајно деморализирачкни и кај 
оперативниот, организациско-техничкиот тим... посакувајки таквите сосотјби да ги има се 
помалку, да бидат дел од минатото... едноставно – да ги нема повеќе. 

Во таа насока – и малку поведар дух! Со огромни напори и 
добра воља на Претседателот на СО Македонија, г-дин 
Велија Рамковски, пожртвуваноста и снаодливоста на 
лицата од оперативниот тим на СО Македонија, 
предводени од Националниот директор, м-р Огнен 
Стаматоски, како и несебичната поддршка и практична 
помош што Владата на РМ, преку првиот човек на 
Агенцијата за млади и спорт, г-динот Ивица Георгиевски 
ни ја даде, тоа што го предвидoвмe и долго го најавуваме, 
а бројните атлети ширум цела Македонија со нетрпение и 
нескриена возбуда го очекуваа – се случи! 

 

Партнерство на ниво на држава • Влада на Р М • Агенција за млади и спорт 

Сите овие години, почнувајќи од официјалното формирање – па до денес, беа години на 
развој, креирање, насочување, подигнување на нивото на јавна свест 
кај целокупното граѓанство на Македонија... итн... години на бројни 
програмски заложби, активности и практична реализација директно 
насочена кон добробитта на нашите сограѓани со посебни потреби. 
Сите овие години поминаа во макотрпна работа, развој и докажување, 
презентирање на успесите и промовирање на успешноста на 
креираниот модел. Сите 
овие години на 
исклучително позитивни 
резултати беа неопходни за 
да може граѓанството на 
Македонија, а заедно со нив 
и Владата на РМ, да видат и 
да се о исправноста, 

вредностите и придобивките од сето тоа што го 
планираме и  реализираме. 

 уверат в

Дека патеката што сме ја зацртале и по која се 
движиме е валидна, покажува и потврдува токму неодамна подадената рака од Владата на 
РМ која, преку своите органи и институции, недвосмислено ги прифаќа, ги поддржува и 
дополнително ги охрабрува постигнатите резултати како доволен аргумент за 
воспоставување поквалитетна државна врска – врска на вистински партнерски однос! 
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Ваквиот однос, јавно признание за граѓанскиот сервис, не само што 
претставува убаво признание, туку е дополнителен мотив за уште поголем ангажман и 
опфаќање на што е можно поголем број на лица со посебни потреби на ниво на целата 
територија на Република Македонија. 

Во услови на обострано задоволство од воспоставениот партнерски однос, оперативниот 
тим ги презентираше сите квалитети и придобивки од одржаниот фудбалски циклус, 
најавувајќи ги и претставувајќи ги следните големи проекти и активности, со заедничка цел 
и сили да се продолжи воспоставувањето на соодветни предуслови за градење на 
поквалитетно, похумано и попрогресивно општество во однос на лицата со посебни 
потреби.    

 

 

Системски поддржувачи и помагачи • Институт за дефектологија - УКИМ 
Без сомнение дека научниот пристап, поткрепен со современа експертиза и искуства од 
национално и светско ниво, се клучни комплементарни  фактори на програмските заложби 
на СО Македонија кои ја комплетираат сликата за промовирање и имплементација на еден 
вистински, активен социјално-инклузивен модел. Ова е од особено значење ако се земе 
предид тековната, скоро секојдневна соработка со Институтот за дефектологија, при 
Филозофскиот факултет на УКИМ од Скопје. Вредниот тим, предводен од секогаш ведриот 
дух на Проф. Ристо Петров, безрезервно ни го става своето расположиво време, академско 
и практично знаење, својот елан, а пред се својот алтруизам и љубов кон атлетите на СО 
Македонија. За сета претходна и идна помош ние, атлетите и оперативниот тим на СОМ, 
ме им особено благодарни. с                           
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ДИВИЗИЈА 1 

Д

 
ГРУПА A  

1. СОМ СК Искра – Штип  
2. СОМ СК Кумсал – Велес  
3. СОМ СК Браќа Миладиновци – Куманoво  
4. СОМ СК 11 Октомври – Скопје  
5. СОМ СК Волонтери – Валандово 
6. СОМ СК Св Наум Охридски – Скопје 
 

ИВИЗИЈА 2 

Д

 
ГРУПА A ГРУПА Б 

1. СОМ СК Маца Овчарова - Велес 1. СОМ СК Малеш – Берово 
2. СОМ СК Св Климент Охридски – Ново село 2. СОМ СК Порака – Неготино 
3. СОМ СК Св Климент Охридски – Прилеп 3. СОМ СК Пелистер – Битола 
4. СОМ СК Брегалница – Делчево 4. СОМ СК Д.Центар – Кавадарци 

 5. СОМ СК Депанданс – Битола 
 6. СОМ СК Д.Центар – Виница 
ИВИЗИЈА 3 

 
ГРУПА A (мажи) ГРУПА Б (жени) 

1. СОМ СК Топанско Поле – Скопје 1. СОМ СК Топанско Поле – Скопје  
2. СОМ СК Водно Капиштец – Скопје 2. СОМ СК Специјален Завод  – Д. Капија 
3. СОМ СК Специјален Завод 1 – Д. Капија 
4. СОМ СК Д.Центар – Гевгелија ( Креативни работилници ) 
5. СОМ СК Д.Центар – Штип 
6. СОМ СК Калинка – Валандово 
7. СОМ СК Специјален Завод 2 – Д.Капија  
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Натпревар за трето место  Натпревар за трето место  Натпревар за прво место (м) 

15:00 СОМ СК 11 Октомври - 
СОМ СК Искра  10 : 16 15:12 СОМ СК Малеш -   

СОМ СK К .Охридски 02 : 12 15:24 СОМ СК Т.Поле –  
СОМ СК С.Завод 04 : 01  

 
Натпревар за прво место  Натпревар за прво место  Натпревар за прво место (ж) 

15:36 СОМ СК Браќа М. - 
СОМ СК Кумсал 21:18 15:48 СОМ СК М.Овчарова - 

СОМ СК Пелистер  10 : 07 16:00 СОМ СК Т.Поле –  
СОМ СК С.Завод 04 : 05  

 
FINALNI REZULTATI 

DIVIZIJA 1        DIVIZIJA 2 

D

 
 I mesto -  СОМ СК Бр.Миладиновци - Куманово   I mesto -  СОМ СК М.Овчарова - Велес 
 
II mesto -  СОМ СК Кумсал - Скопје                                                 II mesto -  СОМ СК Пелистер - Битола 
      
III mesto -  СОМ СК Искра - Штип                                 III mesto -  СОМ СК К.Охридски - Прилеп 
 

IVIZIJA 3 (ma`i)      DIVIZIJA 3 (`eni) 
 

I mesto -  СОМ СК Т. Поле - Скопје    I mesto -  СОМ СК С.Завод 2 – Д.Капија  
 
II mesto -  СОМ СК С.Завод 1 – Д.Капија             II mesto -  СОМ СК Т. Поле - Скопје  
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PRAVILA ZA IGRA NA TURNIROT VO KO[ARKA 
 

Divizioniraweto e izvr{eno soglasno sportskite pravila na SO (vozrast i sposobnosti). 

Naprevarite }e se odigruvaat soglasno propi{anite pravila na FIBA, KFM i SOM. 

1. Sostav na ekipite:   Unified®  
       6 - 8 atleti i 2 Partneri* 
2. Oprema:    Standardni dresovi, dobieni od SO Makedonija vo prethodnite godini 
       - sudijata i/ili delegatot ima pravo da ne i dozvoli nastap na ekipata koja nema da ja ima osnovnata oprema;  
       - Prva i Vtora divizija }e igraat so „ma{ki“ basketi, a Treta divizija so „`enski“basketi. 
3. Na~in na natprevaruvawe: kvalifikacionite natprevari }e se igraat spored liga-sistemot 
3. Vremetraewe na natprevarite:  
 (a) kvalifikacioni natprevari: 12 min. so po edna pauza (tajm aut) od po 30 sek. za sekoja ekipa; 

 (b) finalni natprevari:  14 min. so po dve pauzi (tajm auti) od po 30 sek. za sekoja ekipa; 

       Atletite ne smeat da bidat izlo`enina pove}e od 80 min. igrawe vo tekot na denot. 

4. Izmeni:    Sekoja ekipa ima pravo na neograni~en broj na izmeni vo tekot na eden natprevar. 
5. Unified® - partneri: 
 (a) partneri vo igra:   najmnogu do trojca; 

 (b) broj na postignati poeni: ne smeat da postignat pove}e od 30% od vkupniot broj na golovi na ekipata. Vo sprotivno se odzemaat onolku 
golovi kolku {to e nadminat dozvoleniot limit. 

6. Prigovori i `albi:   }e se razgleduvaat vo rok od 15 min. po zavr{uvaweto na natprevarot. 

.: СО МКД ТЕАМ • Општина ВАЛАНДОВО :. 
Менаџери на настанот:  БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА • ИВАН ГЛИГОРОВ 
Координатор на настан:  Дејан Здравков, Младен Невеселов 
Координатор за спорт:  Ѓорѓи Митров, м-р Петре Николов 
Координатори – волонтери: Весна Шамбилова, Борјана Стаматоска,  

Златко Теодоров, Ребека Саздова 
Координатори – креатива: Ема Саздова, Уранија Давчева 
Координатор – едукација: м-р Огнен Стаматоски, ФОН Универзитет 
Координатор – УНИФИЕД: Тоде Михајловски 
Физиотерапевт:   Магдалена Јанева, Сафет Цупески 
Лекар:    д-р Николче Чурлиновски, д-р Оливер Недев 
Медиуми:  А1-ТВ, Рано.Ден. ВРЕМЕ, Шпиц...

    
 
* Partneri mo`at da bidat: 
 - ~lenovi od familii / poddr`uva~i / treneri 
 - volonteri i ko{arkari od Op{tina Валандово 
 - ko{arkari koi igrat vo Nacionalnata liga 
 - reprezentativcite na Junior kupot - Makedonija 
 - ko{arkar na mladinskata {kola od  
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            Misija 
Na{ata osnovna zalo`ba e, preku  organizirawe i o`ivotvoruvawe na sportska 

obuka i natprevaruvawa vo sportovi od olimpiski stil  vo tekot na celata godina, 
nameneti za deca i vozrasni so intelektualna popre~enost, da se obezbedi kontinuirana 
mo`nost za integracija i socijalizacija za, pri toa, da ja razvivaat svojata fizi~ka 
kondicija, da iska`at hrabrost, da po~uvstvuvaat radost, da se otkrivaat nivnite 
potencijali i da gi iska`at svoite sposobnosti, da se dru`at pove}e so svoite semejstva, so 
drugite specijalni natprevaruva~i vo Specijalnata Olimpijada i so zaednicata voop{to. 

Cel  
Na{ata krajna cel e da im se pomogne  na licata so  intelektualna popre~enost da 

participiraat kako produktivni i po~ituvani ~lenovi vo op{testvoto, a pri toa, 
nudej}i im fer mo`nosti, da gi razvivaat i demonstriraat svoite ve{tini i talenti 
preku sportska obuka i natprevaruvawa, kako i prezemawe na soodvetni aktivnosti 
naso~eni kon zgolemuvawe na javnata svest za nivnite sposobnosti i potrebi. 

Благодарност • Благодарност • Благодарност 
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 BlagodarnosT  

на 
сите учесници, помагачи, поддржувачи, партнери, спонзори, 
донатори, познати и непознати граѓани на Македонија кои 

овозможија овoj Турнир да се случи 
Atletite na SOM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


