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ИЗВЕСТУВАЊЕ
Сите граѓани кои имаат потреба од исфрлање на кабаст отпад кој вклучува
стара покуќнина, можат директно да се обратат на телефонскиот број 080022233

ВАСИЛИЦА ВО НЕРЕЗИ

Традиционалната долгогодишна манифестација на палење Василичарски
оган и делење на паричка организирана од граѓаните на Урбаната заедница
,, Нерези’’, се одржа и вечерва, ноќ кога се чека Стара Нова година и спроти
празникот Свети Василиј Велики или Василица.
Во месноста наречена ,, Крушата’’, цели две децении Нережани го прославуваат
овој празник со богата трпеза, греана ракија и добро расположение.
Овогодинешниот кум Оливер Станоески кумството го предаде на Никола
Керамичиев, кој ја имаше среќата да му се падне паричката, со желба за
здравје, успех и бериќет во новата година.
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ШАХОВСКИ ВИКЕНД ВО КАРПОШ
Под покровителство и организација на општина Карпош и ШК „Гамбит
Ассеко СЕЕ“, денеска, во хотелот „Гранит“ започна традиционалниот
„Божиќен шаховски викенд турнир“ – Карпош 2016. Овој јубилеен турнир
се одржува по петти пат, во чии рамки учествуваат натпреварувачи од
Полска, Македонија, Србија, Косово и Бугарија. Оваа година бројот на
учесници се искачи на 120 шахисти, меѓу кои пет Велемајстори и девет
Интернационални мајстори.
Оваа спортска манифестација, со поздравен говор ја отвори
градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, кој изрази
задоволство од големиот интерес на љубителите на шахот, особено на
помладата популација.
Започнавме скромно, пред неколку години во Општинската сала,
за денес, ова натпреварување да прерасне во еден ваков сериозен турнир.
Воедно ова е предизвик за сите љубители на древната игра, како од земјава,
така и од соседството, да дојдат и да ги потврдат своите квалитети. Ви
пожелувам успех на шаховските табли и посакувам да се видиме повторно
на „Опен Карпош“ во март, годинава – истакна Јакимовски.
Турнирот се игра во девет кола, по Швајцарски систем според правилата
на ФИДЕ за забрзан шах. Темпото на игра е 15 минути по играч, со пет
секунди додавање за секој одигран потег.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ФИЛИП ПАНЧЕВСКИ ДОМИНИРАШЕ НА
„БОЖИЌНИОТ ШАХОВСКИ ТУРНИР“ –КАРПОШ
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Со освоени осум поени, Интернационалниот мајстор Филип Панчевски е
победник на традиционалниот „Божиќен шаховски турнир“ – Карпош 2016,
кој се одржа денеска во хотелот „Гранит“. На втората позиција, со седум
поени заврши Зоран Новоселски од Србија, а третото место, со седум поени
го освои Фиде мајсторот Дејан Динев.

На четвртата позиција, со рејтинг 2432 се најде Дејан Стојановски, а петтото
место му припадна на Велемајсторот Драгољуб Јачимовиќ од Македонија. Со
освоени 6½ поени, Фиде мајсторот Никола Николовски, заслужено се најде
на шестата позиција, додека Србинот Борољуб Златановиќ го освои седмото
место. За осмата позиција и повисок рејтинг (2283), се избори Роберт Велески.
Девеветтата и десеттата позиција им припадна на гостите од соседството,
односно на Љубомир Биљаниќ од Србија и на Бугаринот Љубомир Данов.

Во рамките на оваа спортска манифестација беа доделени и специјални
награди за најдобри шахисти по категории. Како најдобра шахистка се
пласираше Србинката Маја Величковски-Нејковиќ, а во категоријата млад
шахист до 18 години, неприкосновен беше Тони Лазов од Македонија. Кај
ветераните преку 65 години, брилираше Зоран Мукаетов, додека Аднан
Ајрула, со одлична игра се истакна како најдобар шахист со рејтинг до 2100.
Томислав Голубовиќ од Македонија, со освоени 5 ½ поени беше најдобар
шахист со рејтинг до 1900.

Освен признанија, најдобрите шахисти освоија и парични награди.
Финансиската конструкција за „Божиќниот шаховски турнир“ ја обезбеди
општина Карпош, а овогодинешната спортска манифестација ќе биде
запаметена и по одличната организација и беспрекорните услови за кои се
погрижи шаховски клуб „Гамбит Ассеко СЕЕ“.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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