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СТАРТУВАА ДЕСЕТТИТЕ УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ ИГРИ 

Во  преполната сала „Форца“ во 
Тафталиџе, во која присуствуваа над 
1.000 деца од сите основни училишта на 
територијата на општина Карпош, на 
14ти октомври официјално стартуваа 
јубилејните, десетти по ред, училишни 
спортски игри „Карпош 2011“. 
Училишните спортски игри кои веќе трета 
година прераснаа во лига натпревари, ги 
прогласи за отворени градоначалникот 
на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, 
кој во оваа пригода рече: „Оваа 
година очекуваме најмасовен одѕив и 
учество на околу 450 деца, ученици во 
десетте основни училишта на општина 
Карпош и од приватното училиште ,Нова‘.

Општина Карпош започна со дератизација 
на шахтите и на институциите кои се наоѓаат 
на нејзина територија.  Со дератизацијата, 
која е редовна активност што ја извршува 
Општината два пати во годината, ќе бидат 
опфатени десетте основни училишта, 
четирите градинки со своите 
клонови, како и над 3600 шахти 
на нејзината територија.
 Дератизацијата се планира да 
заврши на крајот од овој месец.
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Очекуваме темпераментни и фер борби, кои кај младите 
ќе го разбудат натпреварувачкиот спортски дух, желбата 
за победа но и искуството да поднесат спортски пораз. 
Ги поканувам годинешните предизвикувачи во трите спорта, од сите десет 
училишта од Карпош и од ,Нова‘, да се обидат да ги победат ланските 
шампиони во фудбал и во одбојка-девојки – ОУ ,Петар Поп Арсов‘, и
 во кошарка ОУ ,Владо Тасевски‘“, порача Јакимовски. Со дуелот меѓу „Петар 
Поп Арсов“, минатогодишниот победник на лигата во фудбал, екипата на 
„Владо Тасевски“, пред вжештена навивачка атмосфера на фудбалските фанови 
од Карпош се одржа и првиот натпревар од годинешнава 
училишна лига. Инаку, натпреварите годинава се збогатени и 
со вклучување во игрите и на најинтелигентниот спорт – шахот. 
Училишните спортски игри, на кои ќе настапат 38 екипи,   ќе 
се одржат во два турнуси, есенски и пролетен дел, и 
ќе траат до крајот на учебната година.
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