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УДРУЖЕIЫ СПОРТСКИХ НОВИНАРА ЦРНЕ ГОРЕ ЋЕ 
ПО 65. ПУТ ПРОГЛАСИТИ НАЈБОЉЕГ СЛОРТИСТУ ДРЖАВЕ 

Свечаност у Никшићу 
21. децембра 

Удружењеспортсхихнови' 

нара Црие Горе ће и ове ГОДн' 

не. 65. nyтзаредом. изабратн 
н прогласити иајбољегспо»' 
ТИСТУ Црие Горе У годнии на 

измаку. Свечаност npoгла· 

шења 6иhе уприлн· 
чена у суботу 21. 
децембра у Ннк' 
wиhу, адомаhии 
као и претход· 

них десет го

дина биhе Фа. 

култет за с:порт 

и физичко вас

питање Универзи· 

тета Црне Горе. Удру' 

жење спортских новинара 

Црне Горе ће традиционал' 

но. осим најбољем спорти· 
сти Црне Горе.додијелнти н 

награде најбољем спортском 

новинару,ДОПИСНИКУ и мла· 

дом новинаруу2018. годиии. 

'На 08UO РaJIO о6ј ...... 
ааа.е Аатума одржuaљa 

цереvоиије о,цпyч:иnx смо 
се кахо не би: A0I:UJUC 

у cиryaци:jy да се 

пpeIOIaпavо са 

0<ТаЮО< ин· 

ституцијама 
којеopraв:кзyjy 

CJUrlJJe uaик
фес:тацхје. aJIИ 

х из ра3Ј[0п. ~ 

спортистх х ваше 

KOJlere воsxиaри раз
vxmљajy О фXИIIIПJ ка
Jleвдapcxe ro,цxв:e, рекао је 
предсједник Ycнцr вecux:в 

Дрмвиh. 

ПРОМОВИСАНА КЊИГА О БИВWЕМ WАМПИОНУ ЕВРОПЕ 
У НОWАРЦИ - СЛЛИТСКОЈ ЈУГОЛЛАСТИЦИ 

Почасти за Маљковића 
Предсједннк Олнмпијског 

комитета Србије н иекадаwњи 
тренер]yroпластнкеВожи,џр 
мaa.кoвxh, са којом је освојио 
двије титуле шампиона Евро
neиедавиоје6оравиоуCnлиту 
поводом лкјепог јубилеја -зо 
година од првог коктинен· 

талног тријумфа и предста· 
вљања кљиге _Првопластка-, 

аутора .... ОЈа rap6epa. На 
промоцији, поред Маљко

виha. говорили су. такође, би· 

-(ПJIXТ је показао пуно 

поштоNЉe према вревом 

cтpaтery, којк CI! са емоцхјом 
пpw:сјетхофаjвaJt- фора 1989. 
У Мипеиу. У који је ]yroп
Jlacтмкa A01I}'ТORJl8. као то

тaJIИМ аутсајдер. Мa.n.коп.ь 

је касихје АО европсхоr тро
ва crxrao и саПаватавхка
ОСОМ • ЛхмQ)l(ОМ. а је.дхв:х 

~ стручаах кojJr је lI'PeAМ' 
,ц.:о pxAJlсхе еххпе PeaJU. 
.. Баpcu:ове. као aктyeJIИJI 

вшн OICOви клуба, Дхво ~ предсје,џппс OJlllVllJljcxor 
11 Жu.xo Јерхо •. Масовном KOVJCТen Ср6хје, lCP03 pu
скупу и пригодном коктелу roвop, JICТUCaO JOI је O,JЏDA
У амфитеатру Медицинског IIJ~YcaЦp8Oropca:a:ill 
факултета У Сплиту. поред 0JIIIJШIIjcJc:x DIOn'eТ'OIiI 
с:портсккх ве.цета и руковод- • пpwjaтe.a.cxy penцxfy 
ства Града присуствовао ~ и са ~ те opra
истакнути црногорсхм пу6- RIDIџje ду1п:ааом симо
nицнста и спортски раднИК аовхьем, рекао је Зоран По

Зора8ПOJleКCllћ. лескиh. Т.IL 

f • 

ЦРНОГОРСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ БОКСЕР У СУБОТУ ЂЕ СЕ У 

ДАНСКОЈ БОРИТИ ЗА ТИТУЛУ ШАМПМОНА ЕВРОПЕ У УБФ ВЕРЗИЈИ 

Шкријељ спреман 
за Шафрана 

Црногорскн 6оксер AлvJrp 
Шкрхјеn. приводи крају припреме 

у Њемачкој за иајвеhе искушење у 
својој досадашњој профи каријери' 
борбу за титулу wампиона Европе у 

cynервenтeркатеroријиуУнивеpзan 
боксингфедерацнји. Ривал Шкријељу 
У суботу У даиском граду Вејле биhе 
њемачки боксер Мати Шафрав, који 

иа профи рннгу има скор од пет по
бједа и три пораза. 

-Припреме за најважиију бор
буу каркјерх обавио сам у Ф1lU' 

cбypry,r.цjeсамуDOCJle,lЏИ8pIIjeме 

редовво спарJllП'ONO ПО 12 pyидJI. 

тако ,џПO'l'П}'1lOспремав,цочехујем 
мn: ПРО.'" IПaфрава, кој .. AOJIUJI 
из ВepJnr:вa. Иако је Ао сца 11.0"
.110 ТР" пораза ра,цк се о опасвом 
борцу.поштојеryбIlOОДМОvaua
JDIТeТJDa:. JICК)'CIIXI: бок«ра. Оче

кујем Ао6ру борбу и правио моју 
побједу, којомli .. АОШао 11.0 ТКТУJlе 

шаvnxоаа Европе у УВФ-у. титу-

1Ia је упража.е.ва јер је mavпxоа 
CJIaђa.В Јaн.awи:в из Босве .. Херце
l'Овхвепрешаоу.цpyryвq3Jljy.ts. 

иоимбраheсеуJlxиpпупуборктк 

пpcmoВрхтаицаМартхваМареја. 
Надам се ~ hy постати mavmюи 
EIpoпе и да hy бlttX У прJUIJЩJI да 
ТКТY1lJ бpaв:иv У мојој Црној Гори, 
што је моја Вe.JDOCa жеља, рекао је 

Алмир Шкркјељ. који је након два 
стартна пораза у профи каријери -у 
ШведскојоддомаhегборцаАхмеда 

PocJrja8. априла 2017. и у Дорстену од 
Њемца Ca.IIaЦДXВa Самоа 21. окто
бра исте године наимзао 12 побједа. 
У wтабу црногорског боксера 

вјерују да ће A1IМИР и у Вејлеу на· 
ставити серију побједа и да ће пос· 
лијетога. напокон бити у прилици, 
да се послије дуже времена и по први 

пут као професионалац представи до

маћој публици у Црној Гори. т.в. 

МE1iYНАРОДНИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ ОБЕЋАО ДОНАЦИЈУ ЗА БОРБУ 
ЛРОТИВ ДОПИНГА 

Од МОК-а десет милиона 
Међународни олимпијски коми, шао би на cxnадиштење узорака са 

тетoбehao једа ћеиздвојити lOмили, тестираља прије Олимпнјских ига· 
она долара за борбу против допинга. ра. до 10 ГОДина. МОК ВеЈ\ чува УЗО»' 
Предсједник мок Томас: su: изимо ке узете на Играма до 10 година. По
је oбehање током говора на антидо- ново је ан.алнзирано стотине узорака 

пинг конференцији коју је органи» из Пекинга 2008. и Лондоиа 2012. го
аала Са)етска антндопинг агенција у ДИне, што је резултирало са Hajwaњe 

КaroвнцaMa. Диоoбehaнoг новца ОТИ· 123 позитивна тecra. Т.в. 

НАЈМЛАЪИ СТОНОТЕНИСЕРИ ЈЕдИНСТВА УСПЈЕWНИ НА 
ТУРНИРУ У ПОДГОРИЦИ 

Седам медаља за Бјелопољце 
Најмлађи стонотенисери Је

динства из Бијелог Поља освоји· 
лусуседаммедаљанатурнкру. 

који је одржан У Подгорици. 
ПуленимаНехада Тошхћа и 

Аиеса Спaxxha. припала су по 
два злата и бронзе и три сребра. 

Нacтynали су: Дар.с Вehx

puxh. Вor",... .. Аитовхјо 
cпuxooxћ, стефаи КаРOUШO<, 

Ајиа и заиа Спazић и к.р.С'П

ваФeкиh. 
-Презадовољни смо успјесима 

нашнхмnадихтакмичара. што је 
доказ колико се добро и упорно 

ради. Очекујем да на следеhим 
такмичењима наставимо са ос

вајањем медаља-казао је тренер 
СпахиЬ. 

МА 

VII 
;.дЉЧIIДАТЛПИКА" РЕАЛИЗОВАНА 
ТРИ III"Е У БАреМI ОПIllТ& 

До тајн. КР03 .rpy 
.за6а.у 

АтлemcнклуБДнониснэБараодржаоје 
презентацију пројекта .,Дјечи)а атлетика

уОШ Јован Томашевиh"уВирпазару, ОШ 
..Братство-ЈеДИИСТ80"уЂуравцимакао ИУ 
ОШ .Кекец" у Сутомору. Презентацију су 
водили МомхркCaщwa Мато.xh. докје 
ис:пред Секретаријата за културу спорт и 
младе Опwтиие Бар презентацији прису
ствовао СТОО 1Ixtc0'lUJlh. Наставни часо
ви су одржаии у сара,цњм са наставницима 

физичког васпитања Анђелом Абазовиh. 

Скендером PaмymOM, Биљаном Тубиh и 
Марком Рајовиhем. 

-~ топ што 1tOДCТJI"It ва рушев.е 

пparpeкa. обарав.е рекорАа, aтМТJIКI 
је бuJrgx спорт који је осиова фхзкч

ЈСО1'88CПJn'aaaПIXOJICJCерјецеllПОМЮl(е 

бo.мvраэ:ум:хјеваау,цpynaспорто:ва. 
..,цје'Пljаат1lеткка"јепројекатСвјетске 
a'I1IeТCICeфцерацхјеко;.Мnж:rapt..'Т1IO 
спорта.АСlЏ'mxpokОМакцкјомпо,џ

~иапосе6авllDO.МJD.ДJtЬеуБqyJOQ

ТJltrpJIJDOCJ,џоеупозвајусаnjвaмaО80-
П спорта ва ваjJwnшк MOryhx вачхв:, 
lCP03 ЈО']Ју. uбuy, рекао је Момхрма
тoВJd1 изАКДионнс. 

БОКСЕРСКА WАМПИОНКА ЗАВРWИЛА 
КАРИЈЕРУ 

Т.В. 

ААамс страхује за око 
ДвocтpyкaOJJКМnкjcкa шамnионка Бри

танка 8JotoJu.А,џмс заврwилајебокrep

с«)' Ј<аријеруэбог страхада би моглада из

губи вид. Адамс је на ОИ у Лондону2012. 
године. освојила 3Jlато. а четири roднHe 
касније у Рио де Жанеиру одбранила је 
тнтулуум~ категорији. 
~CfIИ,џћеcвaJ[Jl.џ-.х 
~ .. моје OICO вjepoaaтвo~1IP 
.епoпpt ......... 0IIIТebe:a.a 11 ryбxТIC& 
...... рекла је Адамс. која је 2017. поста
ла професионалац и свјетски је wаипион 
у WБO верзији . .()rpot.ora JOIјечктlDТO 
сам ape.IIICn ..... DlllY8eIIJI.y. оаојх. 
ТJI.џкJt~OJIJIIIIIIIjcJc"Цl' ... , ... 
ТJOIII Jll8M Ii "'OIIC1Oi аојас: У WВO је ос:т-

8IIpt8oe~Aюl.оетооеo,w;pa&llO" 
........... реклаје37-ro,цишњaбсжсерка. 

ТА 

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА УЈЕДИЊЕНИ 

ТИМОВИ 

ПО",IIКI С.еqијUlој 
о •• м •• ј ... 

но П03ИII оао
......... ко-
...-. ш.фо 
предстааиишт.а 

УНИЦЕФО у цр

но; Горн, МNIIНC'I'ap 
спорта и wnад:и:х 
В .... _ Ја .... 
пpмcytпOUO је ју
че npцcтaaљaв.y 

ноюг npojexтa -
Уједни.енн тммо

ви који ье подр:urм укључквање,цјеце са 

cweтњawa у ра38Оју. усоортске axnmюcти. 
УчешheМИlUlt'1'p&.јаноlllhaнаjyчepaпnым 
догађају ПOТJIМI је оодршкегJЮбanиow по
ICJIeтYCneциjaJsнe 0JIJRIIJJIjЦe и эaxвaJIJIOCТ 
JIYЦY_ neтocтpyxojдо6мтимцизn .... 
неweдaму~уи њенојnopoдици што 
суnocjeткnи црну Гору и црногорске спор
ТJICТe Сneциjaпиe 0JIJIМпијаде. Догађају је 
npIIC)'C'ВOВaJIa" aмбacaдopn САД-а џцх 
_..,.... ТА 


