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Praznik na ko{arkata vo Gevgelija od 15-17 fevruari

Завршниот турнир на осумте најдобри екипи во Кошаркарскиот
Куп на Македонија ќе се одржи претстојниот викенд во Гевгелија,
од 15 до 17 февруари, годинава. Подготовките на купот веќе се во
завршна фаза, од денес започнува продажбата на билетите за
четвртифиналето, полуфиналето и финалето во спортската сала
„26 април“, каде што ќе се натпреваруваат машките екипи. Додека
влезот за натпреварите на женските клубови, кои ќе се играат во
салата „Блокотехна“ кај Негорските бањи, ќе бидат бесплатни.
Организатори на Кошаркарскиот куп се КК„Кожув“ и
КК„Блокотехна“, а покровител е општина Гевгелија.
-Денес го означуваме почетокот на Кошаркарскиот куп на
Македонија, кој на едно место, на мое големо задоволство, ќе ги
собере најдобрите кошаркарски екипи во земјата.Тоа ми
причинува посебна чест, бидејќи слободно можеме да
констатираме дека Гевгелија е град на кошарката. По втор пат е
домаќин на Кошаркарскиот куп на Македонија, но, и на
меѓународните натпревари на нашата репрезентација. Во првата
македонска кошаркарска лига од Гевгелија се натпреваруваат, и
тоа, успешно, два кошаркарски клубови. Така, Гевгелија не е
препознатлив бренд само по казино-туризмот, доброто вино и
зеленчук, уште подобрите ресторани, туку и по кошарката. Во оваа
прилика сакам да изразам благодарност до Кошаркарската
федерација на Македонија за укажаната доверба - годинашниот
Кошаркарски куп на Македонија да се одржи во Гевгелија. Како
домаќини на овој значаен настан - сакам да нагласам дека
Кошаркарскиот куп ќе мине во најдобар ред и безбедноста ќе биде
на највисоко ниво. На сите учесници во купот им посакувам добар
престој во Гевгелија и успех. Очекувам сите натпревари да се
одржат во спортски дух, во присуство на бројна публика, како што
и доликува на Гевгелија. Се разбира, очекувам една од двете
гевгелиски кошаркарски екипи да се најде во финалето на купот,
изјави на прес конференцијата градоначалникот на општина
Гевгелија Сашо Поцков.
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Пофални зборови за градот-домаќин на завршницата од Купот
имаше и спортскиот директор на МКФ, Владимир Темелковски.
„Феноменалната атмосфера на натпреварот кој Македонија
неодамна го одигра со Косово беше една од причините да го
избереме овој град за домаќин на куп-спектаклот. Блокотехна и
Кожув ќе ги покријат финансиските трошоци што исто така беше
аргумент плус во овој правец. Верувам дека с? ќе мине во
спортска атмосфера и дека ќе биде празник на кошарката, изјави
Темелковски.
На прес конференцијата учествуваа тренерите и претставниците
на екипите кои ќе ги играат четвртфиналните натпревари во петок,
на 15 февруари, освен претставниците на АВ Охрид. Сите тие
истакнаа дека во Купот нема фаворит, секој може секого да
победи и сите се надеваат што подолго да останат во Гевгелија,
односно да изграат во финалето. Четвртфиналните дуели се
играат в петок, а во нив ќе се сретнат Блокотехна-АВ Охрид,
Гостивар-Фени Индустри, МЗТСкопје-Кожув и РаботничкиКуманово. Организаторот најави дека забрана за влез на
натпреварите ќе нема односно дека навивачките групи ќе бидат
адекватно примени и сместени во салата во Гевгелија, Билетите
за куп-завршницата ќе се продаваат од утре, на билетарницата на
спортската сала „26 април“ во Гевгелија, и тоа, по блок-цена за
четвртфиналињата од 200 денари односно по 100 денари за
полуфиналињата и за финалето. Секој заинтересиран навивач
може да купи по 3 комплет билети со лична карта. Организаторот
потестува дека во спортската сала „26 април“ не постојат услови
за организирано сместување на навивачките групи и затоа
препорачуваат заинтересираните навивачи навреме да си купат
билети.
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Desettina urbanisti~ki planovi vo postapka na donesuvawe

Од посебно значење за развојот на општина Гевгелија е
урбанистичкото уредување на просторот, како предуслов за
реализаија на инвестиционите активности на правните и
физичките лица, но и развојни програми на општината. Во
постапка на донесување се десеттина урбанистички планови, меѓу
кои и Измените и дополнувањата на ГУП за Гевгелија. Покрај ова,
во постапка на донесување се ДУП за Блок 16 и ДУП за центарот
на градот за кои се чека согласност од Министерството за
транспорт и врски, по што ќе бидат ставени на дневен ред на
Советот на општина Гевгелија за усвојување.
Исто така, во постапка на донесување се и ДУП за дел од Блок 3
(3.2 и 3.3), за дел од Блок 5 (5.1), Урбанистичкитр планови за село
Моин, Давидово, Милетково, како и измени на Урбанистички план
вон населено место - граничен премин Богородица.
За четири урбанистички планови веќе е донесена планската
програма, така што треба да започне постапката за донесување
на следните планови Урбанистичките планови за село Мрзенци, за
село Миравци, за село Негорци и Урбанистички план вон
населено место за локалитет Негорски бањи
Додека пак во фаза на изработка се следните урбанистички
планови: ДУП за Блок 1 (дел 1.2), Блок 2 (2.1 и 2.2), Блок 7 (7.2) и
за Блок 15 (15.1 и 15.2)
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DRUGITE ZA NAS
Gevgelija podgotvena za zavr{nicata od Ko{arkarskiot kup na
Makedonija (Sitel)

Гевгелија која ќе биде домаќин на завршницата на кошаркарскиот
Куп на Македонија е подготвена организацијата на турнирот да
мине во најдобро можно издание. Од петок до недела во
Гевгелија ќе се играат завршните натпревари во Купот на
Македонија во двете конкуренции. Градот како и техничките
организатори Кожув и Блокотехна, најавуваат беспрекорна
организација, а првиот човек на Гевгелија очекува дека во
финалето ќе играат двете локални екипи.
-Благодарност од мое име и од Гевгелија што сме почестени да
се одржи Купот. Знам со сигурност дека ќе биде одлично. Имаме
два клуба во Првата лига. Посакувам локално финале Блокотехна
- Кожув и верувам дека салата ќе биде исполнета до последното
место. Но, пред се, посакувам фер-плеј и добра кошаркарска
атмосфера“, изјави градоначалникот на Гевгелија, Сашко Поцков,
на денешната заедничка прес конференција на сите учесници на
завршницата.
Актерите, односно капитените и тренерите на клубовите се
едногласни, дека, Куп натпреварите се посебен предизвик и дека
во нив нема простор за грешка, а искуствата покажувале дека
секој може да изненади секого, па однапред неможе да се истакне
било кој тим како фаворит за освојување на трофејот.
Мажите стартуваат во петок со четвртфиналните дуели во кои,
победниците од дуелите Блокотехна - АВ Охрид и Гостивар - Фени
Индустри ќе го дадат првиот полуфинален пар, а во вториот ќе
играат подобрите од дуелите Работнички - Куманово и МЗТ Скопје
Аеродром - Кожув.
Полуфиналните мечеви на програмата се во сабота, за кога се
закажани и полуфиналните дуели кај дамите во кои ќе играат
Бадел - Струга и Вардар - Работнички.
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Во недела ќе се одиграат финалните дуели.
Дамите полуфиналните натпревари ќе ги играат во салата „Ноел“
во Негорски Бањи, додека финалниот меч ќе се игра во салата „26
април“, во која ќе се одиграат и сите дуели во машка конкуренција.
Билетите во продажба ќе бидат пуштени утре (вторник), а блоквлезници за четирите четвртфинални средби ќе изнесува 200
денари, додека полуфинални средби и финалето ќе може да се
гледа за 100 денари. Затоа пак, влезот на натпреварените во
женска конкуренција ќе биде бесплатен.
Титулата од лани ја брани екипата на МЗТ Скопје Аеродром во
машка, односно Вардар во женска конкуренција.
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