
Извештај 
за 

  45 ти Традиционален Меѓународен Турнир во 

 Борење слободен стил за сениори  

,,Македонски Бисер ,, -2021  

 

45 ти Традиционален Меѓународен Турнир во Борење слободен стил за 

сениори  ,,Македонски Бисер ,, -2021  се одржа од 19 до 21.11.2021 година во 

Струмица во Спортската Сала  при СДУ ,, Димитар Влахов,,. 

 

На турнирот учествуваа борачи од 7 земји учеснички од 

Албанија,Бугарија,Косово,Грција,Русија,Србија и Македонија. 

Своето учество на турнирот го пријавија и борачи од Англија, 

Куба,Романија,Словачка,Хрватска и Молдавија,но поради состојбата со 

пандемијата Ковид 19 во последните денови го откажаа своето учество. 

Делегат на турнирот од УВВ беше  Ференец Гирманти од Романија. 

Борбите ги судеа нашите меѓународни судии Даниел Илијев, Марјанчо 

Лазаров,Суфијан Исмаили и судијата од Бугарија Васви Сахатчиев. 

Нашата селекција ја предводеа тренерите Бобан Данов и Седат Бафтија. 

Табелари на турнирот беа Константин Шоров и Нехат Џафери. 

 

Присутни гости на турнирот : 

-Костадин Костадинов (градоначаник на О. Струмица) 

-Наумче Мојсовски- (директор на АМС) 

-Даниел Димевски (претседател на ОКСМ) 

-Владимир Богоевски(спортски директор на ОКСМ) 

-Поранешни Олимпијци 

-Претставници од Боречките Клубови 

-Членови на Управен Одбор на БФРСМ 

Отварањето и финалните борби директно ги претесуваше МРТ (Македонска 

Радио ТВ) 

 

 

 

 



На присутните спортисти и гостите им се обратија :  

-Наумче Мојсовски- (директор на АМС), потоа -Даниел Димевски 

(претседател на ОКСМ) кои пофално се искажаа за успешната организација 

со ветување дека и понатака ќе го одржуваат и помагаат овој Традиционален 

Меѓународен Турнир  

Градоначаник на О. Струмица Костадин Костадинов  во своето искажување 

даде куса ретроспектива  за  почетоците на борењето во Струмица и не 

случајно БФРСМ ја додели организацијата на градот Струмица на 45-то 

издание на овој Меѓународен Турнир кој се одржува според календарот на  

Светската Боречка Асоцијација УВВ.Градоначалникот посакувајќи им добри 

резултати на учесниците  го прогласи турнирот за  отворен. 

 

 Пред почетокот на финалните борби Претседателот на БФРСМ Дејан 

Богданов им додели плакети за успешна досегашна соработка на  Општина 

Струмица, Агенција за Млади и Спорт и Олимписки Комитет на Северна 

Македонија. 

Пласман на нашите борачи по категории : 

                                       57 кг Аид Салихаси -1 место 

61 кг Владимир Егоров – 1 место 

65 кг Мухамед Феруки- 2 место 

70 кг Фати Вејсели- 1 место 

74 кг Серхан Шакиров – 3место 

92 кг Фадил Назифов - 2 место 

125 кг – Могамед Гаџи Нуров – 1 место 

125 кг Увез Фејзулау -3 место 

Нашите борачи на турнитот освоија четири златни медали , два сребрени и 

два бронзени медали. 

 

За најдобар домашен борач беше прогласен Владимир Егоров(Македонија) , 

За најдобар странски борач беше прогласен Стилиан Иилиев(Бугарија), 

Трофеј ,, Македонски Бисер 2021,, му е доделен на Могамед Гаџи Нуров 

(Македонија.) 
 

Извештајот го подготви  

Технички Секретар – Драгана Савева 


