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СТУДЕНТИ ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ФВ УЦГ НА ПРАНТИЧНОЈ НАСТАВИ СКИЈАЊА ВАТЕРПОЛИСТИ ЦРНЕ ГОРЕ У ПЛЕЈ-ОФУ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У 

БУДИМПШПИ ИГРАЈУ (14.30 САТИ) СА ТУРСКОМ 

Заrријавање 
за ИтаJlијане 

• РепрезеН1iI1ИВЦИ оченују лаГ1!Н меч и обезбјећивање квалификација за Олим
пијске игре. Атмосфера одлична. Најважнији је ПРИС1Уп УЈакмици 

Одлични уёловИ-
на Копаонику 

Студенти треће ~ине 

Факултета за спорт н фи

зичко ваcnитање Универзи

тета Црне Горе похађају "рак
тнчну наставускијања која ће 

сереалнзоватн на падинама 

ове пnанине у термину од 18. 
до 24. јануара 2020. године. 

-Успо.и аа сккјав.е су кз
аавре.цих. Свиjerа кма ДО-
1ЮЉВ.0. За.ц01ЮJloИX СМО хра

ВОМИ c:мjemтajeм. Вјерујем 

даЬе вашх CТ"fAtиТИ ИСКО
РJlСТИТИ 0110 вријеме х cu
naдии ајештхве пред
аиђевевастаав:хмП1lаиом 

и проrpамом кз ваставе 

схијав.е. рекао је мр дparaв: 
Бahoаић, један од наставни· 
ка Факуnreтa за спорт н фи' 

:mчковаспитање УЦГ изНнк· 

шиhа. 

И мрМариваВукoтиhје 
задовољиа условима. 

• Ра.цисе КNJIJIТeТВO. саа
КХдaRкмамопоmecrчаоо

ва вастаае -рекао је мр Ма· 
рина Вукотиh. 

Наставу похађају студен
ти последље roдкнеосновних 

студија Фн3ичка култура и 
здрави стипови живота, а по

ред БаЬовнha И Вукотиha на· 

ставу реализују још проф. др 
рamи,цXaџиh и мр Марија 

Бубаи.а. Општи јеутисакда 
(;'јсвизаједноодлучнн,цапо
ред новог искуства усвоје и 
нова знаља која Ье преноси· 

ти новим генерацијама. 

Вјеwтине скијања на Ко· 
паонику савладавају сту. 

денти: МРДеља ч.ороаић, 
Ника Бакнh, Александра 

Фуртуna,lboconа Кocтиh, 

Јоаав Пејовхћ, ОJIJOlера 
ПерИIDXh, Емир Рас:тоДер, 

иаа.в Рогавоаиh, Теодора 
Рогавоаиh, Стефан Смо

Jload, ВJlа,цим:ир Спме' 
виh. В1r:aдaв Croјаиоанh, 
Pap;мкJla Томоaиh, иааиа 

Вухоaиh. Заеsдaи Ђуххћ, 
ДајаиаМкљaвкh, CJI.aђaиa 

blaртивouh,ЊoconaПопо
..... еа...п ........ 1Iю<ona 
lOheюdl, м.риј.IOheюd>. 
Алексавдар Роrаиоaxh и 
НxвaByjaдx:вoaxh. 

Т.Б. 

ЗИМСКЕ ОЛИМЛИЈСКЕ f1fPE МЛАДИХ У ЛОЗАНI1 

Грбовић стао у квалификацијама 
Црногорски скијаш Ап:ек

саидар Гp60Bнh У квалифи' 
кацијама је завршио наступ у 
крос кантрију. у дисциплини 
cnpинт на километар и по, на 

3мwски"олнмпи)скнм играма 
wлaдиху Лозанн. Он )е трку кс

трчао за три мннута. 5Осекун

.ци идеветстотинки. То )ебнло 
66. вријеме у uanифнкација
ма.од86 такмкчара које)е 3а
вршкло так"ичetьe. ПЛасман 
у четвртфинале изборила)е ЗО 
нај6ољих. Шеснаетогодишњи 

Грбовиh је дан раније у квали
фикацијама спринта освојио 
61. мјесто. Поред њега Црну 
Гору је у Лозани представљала 

и тамара Попоaиh У anпском 
ски)ању. Она је као 34. зuрши· 
lIаиacтynуслалОМУ,Аокteуве
леслалому остала без пласма
на. На зи .. ски .. Олнмпијским 
играма wлздмх, у 16 cnортова. 
иадuеће се 1.872 спортиста"р" 
раста од IS до 18 ГОДин3, из 79 
држава свијета. 

Ап:екcaJlAар Гp60aкh Т.Б. 

На Европском првенству 

У Бу,циt.mештм данас почкње 

нокаут рунда. Кикса не смије 
бити, а за aarepПQJlИС'Те Црне 

Горе ни у најгорем могуl\ем 
сценирају не би требало да 
габуде. јер ни је противник у 

nле~Турс:ха. Уnогјевen.и
км - пласман у четвртфинале 
н обезбјеђкаање оnимпи)ских 
квалификација, што је и био и 
план ..црвених~ прије одласка 

у Мађарску. Да Ье Турци (.ца

насу 14.30) бити само загрија
вање за меч са CJljeтtким прва

цима Италијанима, св}едочи н 
последњи мечу групн А, гдје су 

Црногорци декласирали Њем' 

це са Ю:З. 

- Посnxje.цужer вpeIlевз 
Одк:rpaJlИcwоје,џуутакки

цу јако Аобро од почетка ДО 
краја,хахоуо,цбравипкох 

у в.ападу. ыожда 'јереaJlJlЗa
цхја моrп БJIТII aQ.IIO боља. 
о.цбрава ~ БИЈП.фјва. у 8XIПe 
вuраncwоlЬeкцeCИJIJIва 

то pfj иисуsвaJIИ Ш'Rр;! раде 

ув:шаду.Дав:ас:Ье.мохо:ори' 
CI'JIТJ( д.ав ,ца се ОАМорхмо 1( 

ОDОpu.ико - пренна је јуче 

кзjuy искусног МаркаПnкo-

Плеј-оф 
црно Г"'" - Тура<а (l4.30f 
ш"....;. - -.. (l') 
_ - ГPI""ia (17.30) 
г"'" -"""'"" (19) 

Четврт.инаnе 
(сриједа) 

1. """'ia - црно ГopaIГypa<a 
2.Ср6о;а-_ 
3. _ - РУаОјО/Г..,... 

4.x.,..пn-г~ 

0 •• , ••• 1 •• 
<2'. јан,а,) 

По6једник 1-~ 3 
~2-_' 

aкha. званични сајт 8атерполо 
н I1J1Ивачког савеза Црне Горе. 

Београђанин се потом ок

ренуоданашње .... ечу. 
- O'I:eкyjul JIaJ'8.В меч ta 

Турском, aJIМ Ье тpuep, а .. 
МХ, J(IIС:Мстиратм.џ. ra хсхо
pxcnoюsa yxrpuaIИ" пo,џt" 

:wифopwепред.w;yutaИn
JlXjомо - додао)е Петкови!'!. 

Млади fOJIман Dnap теша
воа.Ь)е добио шан(;'ј да бра
нн противСловачке и Њемач· 
ке. Наајероаатиије Ье и данас 

бити простора за Јадраиаша~. 
- Iђмmo tмMa'IXe вас је 

.,...,... ........ oд6pua. 
JIDon1rpu:мCМOМXYUJII.,I;Y, 
_су lUIaJIМ пу:ио.эpaђuкx 

mytua.Mo-.џcvомоrJlИУ 
иападУjomбом.ОкреЬемосе 
Тypa<oj. ......... nj.axmк 
pIIВ&JI,IЏ) са,џ. кojer1lCrO МО
puIOCD8ТJIПО3бм ... lI,џ
IIIOJТUIIIЩY ПОJТUIIIЩY. V 
'l.П·Рlфквщвас:чехаокр
шај са ИтaJDrjoм. Cxrypвo.џ 
ьемо A8n: ое ОД себе. утом 
/I;'ЏJt'f- прежалнојеТешано-

8НЬ вeh Турке. 

Још један де6нтант на вели· 

СРПСКИ ВАТЕРПОЛИСТИ ПОТРОWИЛИ ПРВИ ОД ТРИ СЛОБОДНА дАНА 

Душан Мандић: Улијенили смо се 
Освајањем првог мјеста у Б групи 

ватерпonисти Србије (;'ј обезбиједн
nи три слободна дана преД четврт

финале, гдје Ье највјероватније иг
рати са lIIпавхјом. Јучераwњи дан 
су провели у шетњи. а тек увече су 

одрадили тренинг . ..делфин и" мо
рају урадити све да задрже такми
чарски ритам и поправе реализа

цију играча виwе. Није тај сегмент 
игре на најБQљн начинфункциони' 
сао против Русије. Румуније и Хо
ландије. које ИИ(;'ј имале квалитет 
10 да казне, али ће европски и свјет-

ски вицепрваци сигурно знати да 

нанесу штету у најважнијем мечу 
на сваком турниру. Против ~лалаW 

је Србија чак имала заостатак у 20. 
минуту (З;4), али је пре(;'јДИО уби

тачан финиш (11:4). 
- ТPe6aJIO је.ца прође 8ркјеме да 

уђеwoуиamрхтак.ДјеЈювапcvo 
уморно У почетку. IIocлиje је све 
6JV10 хако тре6а. Једак АХО DOC1t.a 

смо 3UpDIJtJIX, С8А8 ocn.je JQ)}ТX. 
OчeкyjtмlJlпaицеУ"*'l8рr4aвuY 
.6мheмo спремии sa 8UJIКffТ81C'"" 
IDЩJ - осврнуо се селектор Србије 

ДејавCaв:мhнамечсаХоланђаннма. 

Најефикаснији играч европ
ских и олимпијских wампиона у 
последњем мечуу групи биоје Ду. 
шаиМавдхЬ. 

-Љсјеа.оCVОDО'leu:дуenсаХо
JWd)aВXМa, вије 'i'Oбиna вашапра
ва представа. Нисмо моrJIИ р;вхје 
'Iеrвptмвер..апроиaђt.мовашрк

nм.OJtpeкyJIИClfосеIIpJOIPtМUQ. 
saПlJ:r.aajy.О,NlNПOctl103Qјемо, 
сјајва су еlCJllla. бxhe пpua ynк

МЈЩ8 - увјерен је Мандиll 
8.,. 

Скок ка четвртфивlUl'f 

КНNтat(W)(ЧeњlШа.Cnфaв.Ibt

ДOвxh, тахођесе прво осврнуо 
на меч саЊеыцима, па онда ка
заореченицу-двијеоТурској. 

- Чecrк-raм xrpaчхма на 
op,IQ('IВојxrpмкп06једхв", 
Њемачком. Vпvп:сконапра

аи вач:хи у меч. вакt!Т1lJ1lИ 

вашcnvJпресаarpecxвиом 

.ЧВpc.."l'OМ одбравом.lIpюur
JOtсмосамОТРМГOJDDpOТJO 

jt,цвeеюшекаошroје њeмn
ка.Тојеуспјехммoruaцнja 

аа,цаље,хао. путкојимтре6а 

.џ. идемо. ПоКJ1Пaheмо.џ се 

o,џ.mpxмo "0D0pUIDI0~'" 
f'lUDOIЦtJDrpyпе,DaJr,ДOlО 

.џв по.џв. Прво турска, мо
рамо озБNЉ80 npкhx Me'lf, 
протиаМal)aрсхесуодиrpa
JD(OAJUAИYDp8fЧenpтмвy. 

Вхт:иојеопоркткутаюощу 
кaкoтpe6a.Дyroc:aк сарепре

зевтацмјом.дyroоаахоихје 
.... ..,6раanю<фepa.
ВOC'i' је на МaКC:XКaJIIIOМ _. 

воу. Тојеовоштомерцује. 
што 'IXJDI р..а се oc:jehaм јаЈсо 

,IЏI6poуоаојtl(]lQ-закључио 

је Видовиll 
8.,. 


