Кири Лазаров
Организацијата
во текот на своето
годишно остоење и рисуство во
земји ги наградува најдо рите рендови.
Во
та година се донесени ромени во категоризацијата и наградувањето. Организаторите на
смета е дека крајно
време е окрај ренд роизводите и ком ании на светскиот азар да се оддаде ризнание и на и ностите од јавниот ивот кои
вистински го зас у уваат тоа.
окусот на из орот се азира на роизводи и ком ании кои ра отат на национа но и на ме ународно ниво. Кога станува з ор за
из ор на и ност
организацијата иск у иво се концентрира на и ност која со своите резу тати и достигнувања
ретставува су ер ренд и како таква има го емо зна ење во својата татковина како и на ме ународниот азар.
С ортот и музиката се две категории каде што има најмногу ква итетни ретставници ото но македонски ам асадори во светот.
Во ина ниот из ор
со
статусот о рв ат го од икуваме врвниот македонски ракометен с ортист
единствениот Кири Лазаров.

Ракометот во нашата земја е повеќе од обичен
колективен спорт. Станавме заштитен знак по нашата
ракометна пасија, по навивачите, по страста да се
биде дел од елитата и секако по Кирил Лазаров.
Нашиот репрезентативен капитен со децении го
претставува нашиот ракомет, својот талент,
ентузијазам и својот раскошен ракометен опус. Скоро
секаде прва асоцијација за македонскиот ракомет е
токму Лазаров и неговите голови и трофеи.

Историјат

Кирил Лазаров е роден на 10 мај 1980 година во
Свети Николе. Неговите први ракометни чекори се
поврзани со матичниот Овче Поле и нескриеаната
убов кон оваа спорт, која му ја врежи неговиот татко.
Така Лазаров брзо го покажува својот талент и
огромната желба да се наметне меѓу врсниците. Од
1991 до 1994 година е член на Овче Поле, а први
негови тренери се Лазаров и Јанев. Есента 1994 година
преминува во Борец, каде веднаш го забележаа
неговиот талент и на 3 септември 1993 година на
мечот против Динамо Букурешт, Лазаров дебитира во
натпревар од европските купови за Борец. По неполни
две сезони во Велес, јавноста го запозна како еден од
најголемите таленти во нашиот ракомет, а во тој
период немаше подобра средина за развој на млад
ракометар од битолски Пелистер. Уште како ученик во
летото 1996 година Лазаров потпиша за Пелистер, кој
тие години жареше и палеше во македонскиот ракомет.
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Првите искуства му се на позиција на десно крило, а
полека под водство на тренерот Јевремовиќ го добива
своето место на десен бек и вистинската физиономија.
Лазаров неколку пати потенцирал дека со тренер како
Јевремовиќ и покрај искусен десен бек како Душан
Новокмет многу научил и видно напредувал.
Напоредно со неговиот развој во Пелистер, дојде и
лидерската улога на Лазаров во младинската
репрезентација на Македонија. Во 1994 година ја
предводи нашата млада селекција на Европското
првенство во Израел заедно со Марковски, Макаловски,
Ангеловски, Мисовски. Три години подоцна Кире со
нашите надежи го освоија 12. место на младинскиот
шампионат во Турција и време беше да дебитира во
сениорскиот тим. Тоа и се случи на 23 септември 1998
година на натпреварот во Белгија. Иако имаше само 18
години, Лазаров се прикажа како иднина на
македонскиот ракомет. Почнувајќи од Мундијалот во
Египет во 1999 година до ден-денес тој е неразделив
дел од македонската ракометна историја и во добро и
лошо од првиот ред и скоро деценија и пол како
капитен ја радува нацијата.
Во 2000 година, откако со Пелистер ги освои сите
домашни трофеи и искуси меѓународни натпревари,
Лазаров минува во Бадел 1862 Загреб и денес тврди дека
тоа му беше правилен потег во кариерата. Полека се
разви во клучен човек на еден од најмоќните колективи во
Европа и под капата на Лино ервар две сезони ги освои
сите домашни трофеи, а добро играше и во Европа.

Следеше трансфер во Унгарија во клубот кој
најинтензивно го бараше, традиционалниот отекс
Веспрем. Таму Лазаров созреа како ракометар, стана
еден од најбараните десни бекови во Европа и малку
недостигаше да го одведе и Веспрем до врвот на
Европа. Цели пет сезони настапуваше во Унгарија пред
да се врати во Хрватска во Кроација Осигурање, сега
како зрел ракометар, а не како талент. По уште три
успешни сезони, најдобриот македонски ракометар
добива понуда од панија и во 2010 година потпишува
за Сиудад Реал. Главна препорака покрај добрите
клупски натпревари му беше и Светското првенство во
Хрватска во 2009 година, каде Македонија ја одведе до
11. место, а со 92 гола на 9 меча стана и најдобар
стрелец на шампионатот. Ова постигнување го прави
најдобар голгетер на сите Мундијали. Тоа беше почеток
и на репрезентативниот процут. Лазаров ја водеше
Македонија на големите приредби во континуитет, а на
Европското првенство во Србија во 2012 година, ја
одведе и до историското петто место, кое и ден-денес
е најголем успех во нашата историја. И на ова
првенство нашиот капитен беше најдобар стрелец. Кире
брзо стигна и до најголемиот клупски успех, откако во
дресот на Атлетико Мадрид заигра финале на Лигата
на шампионите, но загуби од Барселона во Келн. Полека
но сигурно финалните натпревари на клупски план му
стануваа навика. Со Атлетико Мадрид стана освојувач
на Купот на Кралот, а во еден од најтешките натпревари
во животот само ден по веста на смртта на неговиот
татко, Лазаров стана светски клупски првак во Доха. Во
меѓувреме со Македонија настапи на Европските
првенства во Данска и Полска и Мундијалите во
панија и Катар. Секаде беше одличен и најзаслужен за
континуитетот на нашиот машки ракомет на големите
приредби. Двапати беше предводник и на селекцијата
која се бореше за место на Олимписките игри, но ниту
во Гетеборг, ниту во Гдањск Македонија немаше сили за
подвиг и остана без Олимписките игри во Лондон и Рио.

Награди и ризнанија
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- Освојувач на Лигата на шампионите:
1 пат (со Барселона)
- Освојувач на IH Супер глоб:
3 пати (1 со Атлетико Мадрид и 2 со Барселона
( панија))
- Национален првак:
17 пати (2 со Пелистер (Македонија), 7 со Бадел
1862 Загреб (Кроација осигурување Загреб)
(Хрватска), 5 со отекс Веспрем (Унгарија)) 3 со
Барселона ( панија))
- Освојувач на националниот Куп:
17 пати (2 со Пелистер (Македонија), 5 со Бадел
1862 Загреб (Кроација осигурување Загреб), 5 со
отекс Веспрем (Унгарија), 3 со Сиудад Реал
(Атлетико Мадрид), 3 со Барселона) ( панија))

- Освојувач на АСОБАЛ Купот:
4 пати (1 со Атлетико Мадрид и 3 со Барселона
( панија))
- Освојувач на АСОБАЛ Суперкупот:
6 пати (2 со Атлетико Мадрид (Реновалиа Сиудад
Реал) и 4 со Барселона ( панија))
- Освојувач на Каталонскиот Суперкуп:
2 пати (со Барселона)
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- инале на Лигата на шампионите:
2 пати (2 пати со Атлетико Мадрид (Реновалиа
Сиудад Реал)
- Полуфинале на Лигата на шампионите: 2 пати
(2 пати си отекс Веспрем)
- инале на ИХ Супер Глобе: 2 пати ( 2010 со Ал
Саад (Катар) и 2011 со Сиудад Реал ( панија))
- МВП на ЕХ Лигата на шампионите 2011 12 според
„Планет Хендбол„
- МВП на Супер Глобе - Доха 2010
- МВП на ЕХ Европското првенство – Србија 2012
според „Планет Хендбол„
- Најдобар стрелец на Лигата на шампионите: 2 пати (1
со отекс Веспрем и 1 со Кроација осигурување
Загреб)
- Освојувач на 5 место со Македонија на Европското
првенство во Србија 2012 година - Најдобар стрелец на првенството со 61 гол на 7 меча
- Освојувач на 11 место со Македонија на Светското
првенство во Хрватска 2009 година - Најдобар стрелец на првенството со 92 гола на 9
меча. Овој резултат е најдобро постигање на еден
најдобар стрелец во историјата на Светските
првенства.
- Кирил Лазаров е првиот ракометар кој станал
најдобар стрелец и на Европско и на Светско
првенство
- Најдобар стрелец во европските купови на сите
времиња - 1000 гола
- лен на идеалниот тим на францускиот весник
„Le ipe„ за најдобрите во Европа за 2012 година
- Освојувач на 5 место на Европското првенство за
млади во Израел во 1994 година.
- Освојувач на 9 место на Европското младинско
првенство - Грција 2000 година
- Најдобар стрелец на Балканско првенство во 1999 година
- Спортист на Македонија за 2009 година
Спортист на Битола за 1999 година
- Спортист на Веспрем за 2006 година
- Најдобар странец во првенството на Унгарија во 2005
и 2006 година
- Единствен македонски ракометар шампион во три
различни земји (Македонија, Хрватска, Унгарија)
- Единствен македонски ракометар освојувач на
националниот Куп во четири различни земји
(Македонија, Хрватска, Унгарија, панија)
- Најмлад македонски сениорски репрезентативец во
историјата - 17 години
- Најмлад македонски ракометaр во Европските купови
- 15 години и 4 месеци
- Добитник на два национални медали за заслуги од
претседателот на Република Македонија Бранко
Црвенковски (24.03.2009 година) и од претседателот на
Република Македонија орѓе Иванов (30.01.2011 година)
- Добитник е на епитетот „Спортски амбасадор“ од страна
на Агенцијата за млади и спорт (28.12.2015 година).

Неодамнешен развој

Неговата кариера вртоглаво се подигаше во
височина. Во летото 2013 година потпиша за Барселона
и го исполни детскиот сон. Брзо започна доминацијата

на Каталонците во шпанскиот, а подоцна во европскиот
ракомет. По неуспешните обиди во 2013 и 2014 година,
на крајот од мај 2015 година Лазаров стана европски
шампион со победата на Барса над Веспрем во
„Ланксес арената“. Македонската гордост така ги имаше
сите можни трофеи. Уште двапати го освои клупскиот
Мундијал, двапати беше шампион во АСОБАЛ лигата,
постави рекорди кои уште долго ќе останат. Со преку
1.000 гола во европските купови е најефикасен стрелец
во историјата на европските купови, а магичната
граница од 1.000 гола ја надмина и во дресот на
репрезентацијата на Македонија. Со години е најдобар
стрелец на големата Барса, а и само еден од
малкумината кои имаат преку 100 победи по ред во
домашното првенство. Сепак како најважен проект
Лазаров го смета отворањето на неговиот камп „Кирил
Лазаров 7“ кој во првите две изданија е и повеќе од
успешен. Стотици момчиња и девојчиња од Македонија,
но и од останатите земји кои го почитуваат проектот
на Лазаров зедоа учество од најдобро организираниот
настан за млади во областа на ракометот.
Лазаров е оженет со неговата сопруга убица и се
родители на синот Благојче и ќерката Лана. Тој е
семеен човек и вредностите на семејството секаде ги
апострофира како значаен сегмент од неговата кариера
и развој. есто жали што заради репрезентацијата ги
пропушта родендените на неговите деца, но секој
слободен момент го користи да ги помине со нив и со
сопругата. И Благојче и Лана покажуваат талент за
спорт, а имаат и од кого да учат во целото семејство
Лазаров. Нашиот репрезенативен капитен е своевиден
спортски херој во државата. Култот кој го наметна
скоро две децении го прави магнет за симпатизерите
на играта, но и за оние кои не го следат ракометот, но
го знаат Кире Лазаров. Многу компании меѓу кои
светски познатата H mmel во делот на спортска
опрема, а и македонските брендови,осигурителната
компанија Евроинс Македонија, SIGNORI и itness Ho se
го користат како заштитно лице, како симбол на
правилни вредности, како најпознатиот Македонец.
Последните две години Лазаров има успешна
соработка со агенцијата за спортски маркетинг „КМГ
ГРУП Спорт“ која се грижи за нашиот најуспешен
спортист во делот на ПР и маркетинг и се јавува како
организатор за неговиот „најзначаен проект“ –
ракометниот камп „Кирил Лазаров 7“.
Така седумката на Македонија и 77-та на Барселона
од ден на ден ја продлабочува својата легенда. Бројот го
одбрал по Тони Кукоч и неговата склоност кон
кошарката и сплитскиот мајстор. Познавајќи ги неговите
принципи на спортско жртвување и амбициозност уште
долго ќе ги тресе мрежите и ќе ја радува нашата јавност
со тоа што најдобро го знае, играњето ракометот и
вистинските вредности во животот.
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