
Извештај 
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА У23 

01-07.11.2021 год. БЕЛГРАД-СРБИЈА  
 

Светското првенство за У-23  се одржа во Белград-Србија  од 01-

07.11.2021 година. Нашата репрезентација учествуваше со четворица 

натпреварувачи  двајца тренери и еден водач на пат, и тоа : Аид Салихаси до 

категорија 57 кг. Серхан Шакиров во категоријата 74 кг. Столе Ефтимов до 92 

кг. и Увејз Фејзула до 125 кг. тренери Бобан Данов и Суфијан Исмаили додека 

водач на пат Амет Баќаровски. 

Прв на душегот настапи Аид Салихаси  во категорија 57 кг. во 

квалификаците се сретна со Мунк Ердене Батхујаг од Монголија и беше поразен 

со резултат 11-0. Со тоа заврши првенството за Аид Салихаси и се пласираше на 

23 место од 24 натпреварувачи. 

Втор кој настапи беше Серхан Шакиров до 74 кг. кој во квалификациите 

се сретна со Нафтали Хертс Хоровитс од Израел и беше поуспешен и победи со 

резлутат 15-5, во четвртфиналето се сретна со Симон Марчл од Австрија и беше 

поразен со резлутат 10-0, со тоа заврши првенството и се пласира на 13 место 

од 26 натпреварувачи. 

Трет наш претставник беше Столе Ефтимов кој настапи во категоријата 

до 92 кг.  и во осминафиналето се сретан со Азамат Закуев од Русија и изгуби со 

технички туш со 11-0. Со влеот во финалето на Зукуев се отвори шанса за 

Ефтимов во репесажот, но и таму беше поразен со резлултат 10-0. и со тоа 

заврши превенството за Ефтимов на 19 место од 19 натпреварувачи. 

Последен наш претставник беше Увејс Фејзула кој настапи во најтешката 

категорија до 125 кг. во квалификациите беше слободен додека во 

осминафиналето се сретна со Ѓорги Љубомиров Иванов од Бугарија и бепе 

поразен со резултат 12-2. Со тоа заврши настапот на Фејзулаху кој се пласира на 

13 место од 20 натпреварувачи. 

Со оваа заврши настапот на нашите борачи на Светското првенство, 

нашите репрезентативци без некој значаен резултат и со скор од една победа и 

пет порази..  

 

          Тренер  
    Бобан Данов   


