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ПРВА ЛИГА ОДБОЈКАША -12. КОЛО 

Будућност Капитал Плаза - Бар 80леј 3:0 (25:14, 25:16, 25:17) 

Дворана : Спортски и културни центар 
уцг. Гледалаца око 150. Судије: Б. Јањевнћ 
и ВучиниЬ (Подгорица). 

БАР ВОЛЕЈ: Пекиfi, Јоваичевиfi , С. 
Пекнћ, Лечиfi, Бојн li , НО80внli, Цаковнli. 
ШаБО8иfi, Секулнli, Коковнli, Радевић , 
Вујнснli, МарО8ић . БYДY1iНоcr КАПИТАЛ ПЛАЗА: Вла

:l08н6, Перуничиfi , Х8џисалнховиfi , Шfiе
паНО8иli, Дубак, БОWКОИI{Ii, Јелиli, Н. Ра
довн6, Б. Радовнћ, 3внцер, Јововиfi, 8нднћ. 

Без нкаквих проблема од6ојк.awи БудућllОСТ 
КЈIIIИТan Плазе оствариnи су максималну по
бједу у дуелу са младим Баранима. IБ. 

Неравноправан дуел 
Јединство Беманс - Волеј стар 3:0 (25: 1 О, 25: 16, 25:23) 

Хала: "Ни кољац", Гле
далаца: 67. Судије : Бранко 
Батизнћ и Петар JOUOBllli 
(Подгорица). 
ЈЕДИНСТВО БЕМАК'С: 

Кубуровнfi, Вукиli, Делиli, 
Диздвревиli, Поповиli, Ко
јовиli, Павиliевиli, Б. Бу

латовић , Рудиli, Л. Була
товиli, Бyraрии, Ћуретиli., 
То.'ltиli., МаЏУЈIКОВ. 

ВОЛЕЈ СТАР: Нуковиli, 
Бјелица, Даикnовиli, Ноји
новнli, Вулнli, М нрковиli, 
АлбијаНIIIi, МанојловиП. 
да тренер акryелног шам

пионе ЈеДНIIСТВО Бема""С8 
Дар,,'О ПребирачеВНIi Иllје 
синоћ OllМapao своје нај60-
ље Иl1lаче 11 шаllСУ дао ОllИ
ма који су углавном на клу
пн, меч против Нмкшнћана, 

не бн трајао сат, за к()лнко 
се завршила борба неравно
правннх ривала . 

Занимљиво је да су ГОCПI 

имали два вођства на овом 
Me-IY. Било је 1'0 оно почет
ио (2:1) н на половинн тре
ћег сета 12:10. Остало је 
припало домаhннима, који 
су практнчно са пола снаге 

crnгли до тријумфа. М.Н. 

ПРВА ЛИГА ОДБОЈКАШИЦА - 1 з- КОЛО 

Према очекивању 
Будућност Бемакс - Галеб ПХ 0,3 (19,25, 1 1,25, 24,26) 

Даораllа: МеЩЩlll1ска 

школа. Гледалаца: око 50. 
Судије: С. Батизиli и Рајко
виli (Подгорица). 
БYДY1iВОСТ БЕМАКС: 

С. Сутај, Дрљевиli, Преле
виli, Е. Сутај, Ћуровнћ, Пе
I\'овиfi, Пејовиli, Кнковиli, 

Пав.ловнћ, ЈаllllЧllћ, Саво-

1'111'1, ШliеКllli, БаЗОВllfi. 
ГАЛЕБ поликлини

КА ХИПОКРАТ: Вујоше
вип, Тушевљак, Тврдн
шнfi. Ћаfiнli, Машановнli, 
Рога lIОВIIIi , Ста нишнli , 
Костиli, Чавн!), Бllлатовнli, 

Барја,,-raревн li. Вучнliевнli , 

Маротиli, Дрешufi. 
Onравдале су Баранке улогу 

фаворltТa. иа rocтoвaњy у Под
горнци. Домаће одбојкашИl.lе 
су најјачн О'ГПор пружиле у 
тpeheM сету, који је гош!'Јама 

припао на pa.1IIиk)'. Т.Б. 

ДЕЛЕГАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ СЕ У МОНАКУ СУСРЕЛА СА ЦРНОГОРСКИМ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВЦЕМ СТЕВАНОМ ЈОВЕТИЋЕМ 

Позив за посјету Универзитету и "ДИФУ" 
Делегација Уинвер

зитета Црне Горе, коју 
предводе peкrop проф . .ар 
Данклко BHКOJ'IHfi и пред
сједник YnpaBHor одбора 
проф . .ар Душко Бјелиц. , 
осим службеннх саста
нака са представннцима 

уннверзитета у Монаку н 
у Ници, разговарали су 11 
са прос.лављеним цриоro

рским реnpeзeкпmпщем н 

фудбалером свјетске класе 
Creв.allOM Јоветиliем. 

-Про+есорн Николнfi 
и Бје.'1 нца, са којнма су у 
делегацнјн бкли и редов

ни про+«ор Машинског 
.акултета Уннверзитtтa 
Црие Горе проф. др Ми
лан Вукчевнfi н 11ЈЮ+. др 
Cp~aк РеuепаПLh са Уни
верзитета у Ници CotHja 
АИТНПQJIИС и Универзи
тета у Монаку, позвалн 
су Јов"".а да посј"" Уни
верзитет Црне Горе и Фа
култет за спорт н +нзичко 
васпитање. Пожељеn и су 
му добро ~paвљe и да чеао 
.;уресе мреже у дресу соко-

f:) 

Црноroрсии професори и СТеван Јоветмћ 

nа, тј. репрезентације Црне ПаРЮltlинма fiе, ако је до
Горе. У nрнјатељском раз- дао, Н8јвјеРОВlП1lије играти 
rolЮру, Јоветиfi је С8rolЮР- за на(ЈЈОВ првака, Н8водеfiи 
инцима објасино да њеrов да нх очекује тешко rocтo
клуб очекује сусрет са Па- вање у Паркзу и у првеucrвy, 
рЮКllIIима са којнма у Купу саопшreио је са УНИВСр3lПeТа 
играју фииале у Бордоу. Са Црllе Горе. ТЬ. 

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У СТРЕЉдl1ПВУ 

Србији три медаље 
Српски стријелци ОСlIQјили су три медаље 

током прва два дана Европског првенства за 

ваздушно оружје у Ђеру. "Пнштољаши" 30-
рана АРУН08иli и Дамнр Микец су освојилн 
сребро У конкуренцији мјешовJmfX парова, 
а одличје истог сјаја Аруtlовиhеlmје ,,)'ПуЦ3-
ла" у појединачној конкуренцији. Зорани је 

ro тре!'Је КОtmrnентално одличје у поједннач
ној конкуренцији, након бронзе у Мађарској 
2016. н злата у Марибору, roдину дана кас
нијс. Сада је најпрецнзннја била Фраицу
скнња СеЛИlI ГОбервил. У нстој дисципли
ни бронза је припала Бобани Момчнnовнfi 
Величковиfi. Н.Ј 

spon@dan.co.me 

У ПОДГОРИЦИ ОДРЖАНА ТРЕМ РЕДОВНА СКУПШТИНА 
АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦРНЕ ГОРЕ 

Задовољство постигнутим, бројне 
обавезе у наредном периоду 

На трећој редовној Скупurrн
нн Атлетског савеза liJJие Горе, 
којој је присуствовало 38 делеra
та нз 18 клубова и којаје трајanа 
два сата једногласио је конста
товано да је предходна 2017. 
годииа била веома успјешна за 
црногорску атлетику по оства

реннм резултатима - освојено 
је 19 медаља иа међународним 
такмичењнма, постављено је 96 
нових националних рекорда и ro 
по 48 у обје конкуренције. 

жане 18. фебруара 20 1 7.годн 
ие, Извјештај о раду АСЦГ са 
финаисијским показатељнма за 
2017. са Извјешraјем Надзорног 
одбора н Програм рада АСЦГ за 
20 18. годиииу. Извјештај Над
зорног одбора изнио је rтpeдcjeд
ник овог органа мр Милорад 
Бацковиfi. који је нстакао да су 
у Савезу све активнocrи урађене 

скп пропнси и похвалио рад Са
веза нетахавши да је 1'0 наставак 
успјешног рада н традиције што 
потврђују н налазll и мишљења 
надпежних инспекција, орrина 
и МИНJIстарства спорта. Накои 
rora, расправљало се о Плану и 
проrpаму рада АСЦГ за 2018. 
годину у којој је узело учешhе 
осам дискyrаната и уз похвале 

Припреме за велики јубилеј 
-Посебllа вриједност резул

тата огледа се кроз испуњен.е 

cтporHX норми Свјетске н 
Европске атлетске асоција
ције, щје су uаши атлетичари 
нспу"нлн пет IIОрМИ за ова 

такмнчења. Савез је 110 Ка
лендару такмкчења у 2017. 
организовао 20 националиих 
такм ичења у свим узрасннм 

катеroријама, а уз то и помо
гао оргаllизацнју још 10 так- _ 
мнчења која су организовали 

&тлетскн кл)wви са подручја 
Цplle Горе. Нашн атnетнчарн 
су наступили иа евим међуиа
родним такмнчењнма, почев 

од првеистава Балкаиа у свнм 

узрасним катеroријама до пр

венства Европе н свијета, као 
tI lIa Уииверзијади. У"1'пно су 
насту"или на 12 такм:ичења. 
ПредстаВIIНЦН Савеза учеаво
аали су надевn међународних 
CII:)'IIOBa У ИllостранС1ЋУ - семи
иара, конгреса, конвенцнја н 
едукацкоИlU ltporpaMa нз 06-
ластк унапређења и развоја 
IIТлстског спорта , констатовано 

је на Скупurrннк АСЦГ. 

На CЩnWТМНИ је посебно ИC'ГoIкиyr значај организације јубилеја 
.70. година ДCцr и 135. година атлетнне у Црној Гори, за шraје 
АСЦГ већ формирао радну групу за припрему и организацију ноја 
ће се одржати ирајем године у Подгорици. 

ASCG 
TRECA SJEDNICA 

PocIICН'kI , z.4. f.Ьruп 2018. 
-... --

-

H~N ce6w",~ "~",.,.,,,p~:::~ 
Све тачкедневиогреда су јед

ногласио усвојеие : Запнсиик са 
друге сједиице Скупwтнне одр-

у складу са Законом н са норма-
1Иаиимм IUrrНMa на начин квко 

то предвиђају позитивни заКОII-

ПРОl1lама рада изнешени су н 
одређени предлози, сугестнје 
и мишљења квко би се унапре
дила атлетика у Црној Гори. 
Између остзnоr, сви дискутаити 
су потенциралн да се наставн 

иа даљој едукацијн Судиј еке 
и Тренерске органнзације и да 
Тренерска организација настави 
са даљом организацијом струч
иих и едукационнх семинара уз 

ангажовање стручних предавача 

из иностраиства како би добилн 
што квалИфНКОВ8llије треиере за 
рад у атлетским клубовима, да 

посебно треба повести рачуна 
о даљој масовностн атлетског 
спорта. ТЬ. 

Нови апел да Подгорица напокон 
добије атетску стазу 

ТакоБе је апострофиран np06neh4 услова бављења аrлетнком и 
потенцирано је поново пИТclње МЗl1lадње атлетске C'ГoIзе у Подго
рици уз закључак CЩnwтине да се том пктању прибе што прије 
и да се са ове CЩnwтмне упућује апел Cкynwтмни Глзвиог l1Iaдa, 
Министарству спорта, Впади црне Горе и осталИМ релеваН1МИМ 
адресама у циљу помоћи да коначио Главни град добије аrлетску 
стазу која би служила за развој атлетние и масовиог спорта на 
начин ноји 6и обезбиједио да се MOry очet(иваrn још бољи резул
тати и лоред ових НОји се сматрају да су одnични а постигнути су 
у 09аивим доста ограничеНI1М условима. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ БОКСЕР ИЗ ХЕРЦЕГ 
НОВОГ ДИЛАН ПРАШОВИЋ ДОБИО 

ПРИЗНАЊЕ СВОГА ГРАДА ЗА 
РЕЗУЛТАТЕ У 2017. ГОДИНИ 

Подстрек за још 
већи рад 

Прошлу, 2017. годину је у спорту Херцег 
Новог између осталих обиљежно и профе
сноналнн боксер Дилаи Прашовнli., који 
је недавно за своје резултате награђен оп
urrннскиw признањем, а на предлог Актива 

сnoртских новинара l1Iaдa на Савнни. Пра
шови!'Ј је недавно у Буднмпешти побнједио 
HOкaytoM у .аругој рунди ИСk)'СИОГ мађарског 
боксера Јоже+а Кормап.ија , у категорији 
до 91 КИЛОl1lам, што му је била седма побје
да у иизу, од којихје пет завршио HOкayroM. 
То га приближава цlUЪY, а ro је борби за ти
тулу првака свијета до 24 године у тешкој 
категорији. Тренутно се Дилан налази на 
интензианим припремама за предстојећн 
меч, који ће се одржати 17. марта у Хано
веру. Након тога Прашовн!'Ј !'Је 13. априла 
бнтн актер борилачког спектакла у хотелу 
"Сruтендид" у БyдIIИ. 
-Прашовнliу јеово још једно у низу пр~

знања домапе јавности, које му је нзузет
ио значајно у овом тpellYТКY каријере. До 
сада је добио ПОIвале бројннх свјеккнх 
менаџера н промотера, који су одушевље
ни њеroвом те:lJtИКОМ и иачином борбе н 
~peт.њeM у рннгу. з. Днланове )'спјехе 

заслужаи је и његов ТИМ , тренер Фехмн 

Хусеин, као н промотер Реџо Деденfi са 
љеговом боксерском куliом из Хановера 
.. Кети боке промоywен", саопштеио је из 
штаба Дllлана ПрawОlшћа. Т.Б. 

ЏУДО ГРЕНД СПЕМ У ДИЗЕЛДОРФУ 

Мрваљевић 
одмах испао 

Једини црногорски представннк на цудо Гренл слему у 
Днзелдорфу, Срђан Мрваљевиfi елнмнсанје вeh у првом 
kOJIу категорије до 8 1 килограм. Успјешинји од искусног 
такмичара је бно Абделазиз Бен Амар. Туинжании је 
потом нзбацио н Молдавца Дорина rOТOHOal)', алн је у 
тре!'Јем kOJIУ поражен од Британци Стјуарта Мекв.ата , 
па Мрваљевнћу није О1ЋОрно пут у репасаж. НЈ. 

ВАТЕРПОЛО РАДНИЦИ КОРИСТЕ ПАУЗУ У 
ТАКМИЧЕЊИМА 

Семинар за тренере 
на Шкверу 

Ватерполо радннци !'Је искористити слободан такм.и
чарски викеид да у трофејној сзnи Јадран Царине ка 
Шкверу одрже семинар за тренере. Долазак је најавило 
око 35 црногорских стручњака. Након OtЋapaњa у девет 
сати, Невен Ковачевиli са Факултета за кпнезиолоmју 
свеучнлишта у СпЛlrтy одржаЈ\е предавање на тему "Спе
цн+нчнн конднцноин тренинг у ватерполу". Термнн 
у 10.30 часова је резервисан за Кемала IfAрн:ювнfi са 
Факултета за спорт и фнзичkO васшtтање из Никшнћа и 
тему ,,Базнчна КОИДНЦИОНfI прнпрема у ватерполу, са 
акцеlП'QМ на Ilревеllцнју повреда". Спеuнјалиста меди
цинске ПСИХQЛоmје Небојша Жижиli ће тачно у подне 
указати на значај психолошког прНC'fyПа и комуникације 
у развоју спортског тнма . Међу"ароДlШ СУДИЈа Станко 
Ив.аиовски he у 15 часова треиернма посебно објасни
ти правила ватерполо игре, док се завјеса на семинар 
спушта ГОјковнћевом анализом утакмице Европа кyrta 
између llpие Гора - Италија, однl1lаие прошле суботе У 
Палерму. НЈ. 


