
VIII 
МИНИСТАР СПОРТА УРУЧИО РЈЕШЕЊА О СТАТУСУ 

ПЕРСПЕНТИВНОГ СПОРТИСТЕ 
МЛАДА ВАТЕРПОЛО РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЦРНЕ ГОРЕ ДОПУТОВАЛА У 

КУВАЈТ НА СВЈЕТСКО ПРВЕНСТВО 

На старту са 
домаliииом 

Пријем за Јовану, 
Бојана и Немању 

Министар спорта и мла

ДИХ Нхкма Јавoaxh примио 
је јуче троје младих, тaneнтo

аанихспортнста' JosaвyIIe
кoaиh, џудо репрезентаТИ1lку. 

освајачицузлатне медаље на 
ЕвропекомnpвенствузаNJIађе 
сениоре и каратисте Бојана 

БошковкhaJlНемав.уМику
mthукојн су, са Свјетског пр

венства уЧнлеу Донијели Цр

ној Гори двије медаље· златну 

и бронзану н ТОМ приликом 

им уручио рјешења о стату

су перспектнвног спортисте. 

-Мииистарстао спорта и 

IVIЦJIX је са ЦJlЈИк.џ ста

в .. акценат на Jl3аахре,џu. 
~ У avrађим ка-

тeropxjaмa .. )I(eJWC .џ МО

ТJOXIПI!, IOК:IIИpкше Ј( 0](

ра6рк МJl8Д1t CDOpТJIcтt: А8 
иacrue да ва ваjбoJu: вачкв 
npeAcra.an.ajy сиty р;ржuу 
вa~ТIJQO(

чев.хка, V-U:0 статус перс
пеlCТJlВllОГ спортхсп. До 

сада је тај статус до,цхје.љев 
sa DППе од 40 вamи:z: спор
тиста. који су oaojКJIX .. е
даље ва еаропClODl JI ајет
CКJOI:пpвeвcnккaумnaђим 
кaтeropкjaмa, што је доказ 

оrpoWllOJ'потеицијала којЈс 
црна Гора JOIa у спорту, са
општено је из Министарства 
спорта. 

Т.Б. 

БAJlНАНСНО ПРВЕНСТВО У БОНСУ У АНТАЛИЈИ 

Хусовић обезбиједио 
бронзану медаљу 

Млада взтеРПОIlО репрезента

ција Црие Горе допутовала је јуче у 
Кува.јт гдје ће ОД 12. ДО 20. децембра 
учествовати на Свјетском првенству. 

Изабраници тренера вељка Ускоко

виhaслободнисупрвог дана такми' 
чења, а шампионат ће отворити у пе

так са домаћином Кувајтом од 12.50 
сати по нашем времену. 

-ЗакратковркјемеDpJlIIp6U.СМО 
Pa,џt1IК р;обро, напорво. БJIJDI смо 
waJ(CJOIiUDIO пOC8eheвк ва пркпре-

мама.Јучесмо.цопутоIWDlУКра.tr 

ивeh oдpaдJVDI;џатpeвкиra.Распо
редугрупије,цобар.јерсмослобо,ц

КЈ( ttpвor дпа, па слиједи Крајт, 

Добар расПО1МА за "црнве" 

тако.ца .. оже .. о.ца дкж:емо форму 
поnaко,.ца се yкrpuaмo. Јако је .а
жводаВaпpaIUВfодо6арpeзymaт 

уrpyпи,задаљкраспоредувоЈСаУТ 

фази,заJlaКllН!ГllpOТJDJlJ(JCaучет
.,тфJIIUJIYвапапиру,JlУтој:векој 
6орби.цаље за .. едаљу, казао је Ми
рославПерковиn'. Т.Б. 

Црногорски репрезента

тивац кевав Xyc:oвкh обез
биједио је бронзану медаљу 
иа Балканском првенству у 

боксу, које се. након ЗО го· 

дина паузе одржава у Анта
лији. Црногорски супертеш

каш је на поене, једногласном 

одлукомсудијасавладаом
берта l<aпaја из Албаније. 

Хусовиhев противник у по
луфиналу категорије преко 
91 килограм у петак ће бити 
домаћи такмичар, Турчин 
Мухакет Аур;ив_ за разли

куод њега, други црногорски 

. rtpeдставник на Балканском 
првенствуСтефааCano:aиh 

није успио да се пласира у по

луфииале, пошто је уборби 

ШЕСНАЕСТИНА ФИНАЛА ЧЕПЕНU КУПА ЗА ОДБОЈНАШЕ 

за медаљу категорије до 69 
килограма поражен на пое

не оДДомаn'егбоксера иеџа· 

таЕюпщија. Т.Б. 

Сnоваци у Подгорици 
Одбојкаwи Бy,цyhиостм ВОJlеј 

Бемuса играn'е вечерас у 19 часова 
у дворани Универзитетски спортски 

центарпротквсловачкеНктреушес

наестини фкнала Челенџ купа_ 
-Не ..... о м:воro хвфор .. ација о 

еlOШJl Иитре што .. оже бити оте
жа.аjyha ОКOJlllOCТпред про .. еч, 
аливераз:IOIШ1ЬaМОУТО"правцу. 

Ilacпpaмсебеи.мaJl:eмоc:иrypкo:оа

JlJlТeТВor проти8ИJtJCaкоји долази 
из CIИ! боље JIJП'e C!lовачке, али сва

какоеlOlПJса којом можемо.ца xr-
рамо JI која квалитето .. вкје м::воro 

изиадвас.3авасјесиакаутаюоща 
У E»pomr 3JIaТa вриједно искус:тво 
иcм:rypu сам даЬе .. о искориСТЈ{' 
тк сваку шаасу KOja:Ra),l се укаже 
,цаизвeвa,цJOlOфuoризо .... огпро
ТИIIlПOCа_ Иадам се .ца Ье и пуБJПI
ка бити уз иас у што веЬе .. броју, 
да пробамо зајep;вичюDI снагама 
даостваримопр.итријукфваев
ропској сцеви ваков осам roдив:а. 
рекао је Балша Радуловиh. тренер Бу
дућностк_ 

Реванш меч је на програму наред-
несриједеуНитрк. Т.Б_ 

UУДО ,НУП ОСЛОБОЋЕЊА ПОДГОРИЦЕ' 

Староварошанима девет медаља 
На .. Купу осло6ођења 

Подгорице", који је окynио 

433 такмкчара из 31. клуба 
из Црне Горе, Србије. Хрват
ске, Босне и Херцеговиие, Ал

баније и Косова-, најмлађи 

чланови џудо клуба Стара 

ВарошВoJrкaиоизПодгори' 

це освојили су девет медаља. 

Староварошанимасупркпа
ла четири сребрна и пет брок-

заних одличја. До финала .. оревостваппп:тaIOlИЧa
су стигли филип Богдаво- раодковcтaJlТllИIиаступа 
.иh, Никола Коватар, Ве- токо .. roдив:е нас је сирије
маи.а Алексиh и Бравка чила.ца оствари .. о .. ожда 
Мујо.иh. док суу борбама за JI вehи број .. е,цаља. иза нас 
треће мјесто славили: Тија- јевео .. ауспј@пmaсезона,а 
ва Радуловиh, Боmко Зив- наков празиикакреheмоу 

до.Jlh.ВЮ<ТОрВндиh,JIaзaр mDYroр;ивусаjom.иmе .. о
Митроaиh.11 Уроm:Бo.љeвиh. ТИ8а - поручили сутренери 

- Веома смо за,цовољви Старе8ароUIJlМладевиМар-

са четири финала. Б.narа за- ко Јою.rавовиh_ И.Ј. 

МБАР 2019. 

ПРОДУЖЕНА САРАДЊА УСНЦГ И 

РЕНОМИРАНОГ ПАНЦА СПОРТСНЕ ОПРЕМЕ 

ОА "Спорт в.жена" за 
нај60ље 900 еура 
спортских новина

ра Црне Горе и Ком· 

паније ·Спорт ви

жен" се наставља. 

саопштено је некон 
договора челника 

УСИЦГ и власника ре-
номкраног ланца спорт- с к е 

опреме. Тако l'Iе и ове године мСпорт ви
жен~ иаградити најбоље у 2019. години 
У избору Удружења спортских новина
ра Црне Горе. Најбољи спортиста he бити 
награђен ваучером за куповину спортск:е 

опреме у вриједности од зоо еура. док l'Iе 
лауреати НО8Мнарских награда - најбољи 
спортски новинар. најбољн млади нови
нар н најбољи спортски ДОПИСНИК доби
ти ваучере у вриједности ОД по 200 еура. 

У току је гласање за најбољег cnортисту 
Црне Горе, у којем учествују сви чланови 

YCнцr, а гласа се по систему један нови' 
нар - један глас_ 

Свечаност проглашења најбољих у из

боруУдружењаспортсккх новкнара Цр

не Горе одржаl'lе се. као к претходних де

сет година у НикшиЬу, на Факултету за 
спорт н фнзкчко ваСПИТЗ}9е усу6ота, 21. 
децембра у 11 часоаа. т.в. 

ПОЗНАТИ СВИ ДОМАЂИНИ ПРВЕНСТВА 

ЕВРОПЕ У ОДБОЈЦИ 2021. 

Завршн."а ОА60јкаша 
у Пољској 

Европска од6ојкашка конфедерација 
саопшткла је да I\e зuршнкца -ПОЈ!уфи
иале и финале 32. Европског првенства 
2021. У конкуренцији одбојкаша одигра
ти у i1oJьcJ<oj, уз коју Ье домahини бити 
још Чешка. Естонија и Финаса. ПЛасман 
нашаNПИонат, поред организатора. избо

рило јеосам најуспјemннјкх селекција са 

ЕП 2019: Србнја, Словенија. Франуцска, ру
сија, ИraJIКja, Украјкна. Њewaчкa иБелгија, 
која је заузепа девето мјесто. али је избо
рила пласман на ЕП эа.хвa.љyjyhи чињени

цм да је Пољска један од организатора на
редног првенства Европе. Преосталих 12 
penрезентацкја биће познато после к83-

лификацкја. 

Европско првенство 2021. У коикурен
цији одбојкашица одиграће се у Србији. 
Грчкој. Бугарској и Румунији. Поред ор
ганизатора. пласман на ЕП је остварило и 
осам најуспјеmнијих селекција са ЕП 2019: 
Турска. Италија. Пољска. Холандија.Ње
мачка. Русија. Белrнја и Азер6ејџаи. 3ах

ваљујући <rИњеницм да суСрбија, актуел
ни првак Европе. и Бугарска. осма са ЕЛ 

2019,домahинн наредног првеистваЕвро

пе, директан пласман су из6орИJDf Белгија 

и Азербејџан. Преосталих 12 репрезента
ција биhе познато после квалификација. 

т.&. 



Dan, Sport, 12. decembar 2019.

PRODUŽENA SARADNJA UDRUŽENJA SPORTSKIH NOVINARA CRNE
GORE I RENOMIRANOG LANCA SPORTSKE OPREME

Od "Sport vižena" za najbolje 900 eura

Ključne riječi: nagrade,fakultet

Institucije u svojstvu subjekta:
Udruženje sportskih novinara Crne Gore, Sport Vision, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić

3Arhimed - http://www.arhiva.me/

http://www.arhiva.me/

