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ХЕПА О ЦРНОГОРСКОЈ СПОРТСКОЈ АКАДЕМИЈИ 

Промоција науке и 
истраживање 

Црногорска спортска ака

демија, на чијем челу је проф. 

др Дуппсо ВjeJuщa, редовни 
пpoфeroр Факултета за спорт 

и физичхо васпитање УЦГ 
представљена јеу мајском из

дањубнптена ХЕПА Европа
Европске мреже за промоцију 

здравља кроз упражњавање 

тјелесне активности. Билтен 

је припремљен у сарадњи са 

Регионалном канцеларијом 

Свјетске здравствене оргаНИ
зације Европе, а њеЈ'ОВ цИЉ је 
да сеповећа и по6ољшакому

никација са члановимамреже. 

као и ојача видљивост оргаНИ

зације, чији сучлаНQВН Црно

горска спортска академија и 
Факултет за спорт и физичко 
ваcnнтање. У текстуXШIА Ев

ропестојн да је сврха ЦpHOrop

ске спортске академије промо
ција науке н нстраживање, с 
посебним нагласком на спорт
ске науке. Главне теме истра

живања укључујумотивацију, 
ставове и вриједности према 

физичким активностима, 
здравствени аспекти КОД фи

зички активних појеДинаца. 

ОДНОС између физичке актив

иости и старења, превенција 

болести. 

~ 

Душко Бјеnнца 

-ОСИОаака 2003_ rop;и

ве у По,џоРКЦИ, Цриоrop
сп спортска utЦeмкja је 

с:пopтckО.ваyчJlOvmжеи.е 

пOCJМ!heво caJCJIIlUAy. ст
вараљу х шхре.љу ваучвог 

паља кахо ва IIJDOY Црне 
Горе тако и ИЗAII &.е. Пор;р
)I{aN. цриоropcке ииСТХТ)"" 

ције. као што су МIOUIc:тap
спо с:порта. Мкв:ис:таpcno 

проајете, Мииистарспо 
науке и ЦpBOropcкK 01DOl
пхјскикомитет.ву,цehмва
уч:ве cujeтe к по,в;рш:кууре-

8JDI3OвaIЬy КGOpAJDDIс:аию:. 

вщховaJIВXX К оропсюо.: 

иcrpaжxвa'DOП пројеката. 
наводи се у тексту. 

Црногорска спортска ака

демија је препозиата по 18 
година Ayroj традицији ор
ганизованја конференције 
која окупља научнике свије
та у области спортских иаука. 

Ову конференцију организује 

у сарадњи са Факултетом за 
спорт и физичко васпитање 
Универзитета Црне Горе и 

дрyrим међународним парт

нерима, као и под покрови

тељством традиционалних 

и нових партнера. 

т.в. 

НАСТАВЉАЈУ СЕ ТУМБАЊА У ПРО РЕКУ 

Стигао Домаћи трио 
Настављају се тумбања у 

про Реку. Ватерпопо клуб из 

Ђеновесу након истека угово

ра напустили тренер Ратко 
Py,циh, ФюomФкnиnовкћ, 

Аидро Gyшљe, џоз.ф Које 
и Аидреа ФовдеJOl. Стигли 
субивши шпанСЈ(И селектор 

Габријел Ериавдез, уговор 

је иа годину дана продужио 
ДymaвМавдиЬ,апријеАус

тралијанца Арова Ja:вrepa у 
клуб је дошао домаhи трио 
Николо Фиrарк, Rxкonac 

Прешути и Томазо Негри. 

Фигари се вратио у клуб за 
који је наступао од 2009. до 
2018. године. У претходне 
двије сезоне је носио каПИЦУ 
Бреше, где је биона позајми

ци и правио jeдpywтвo брату 
Кристијану.Двадесетседмо

roдиmњи Прешути ТJI1(Oђeдo

лази из редова ..лавова~, чије 

боје је бранио претходних се: 
дам сезона. Искусни, триде
~етворогодишњи голман 

Негристиже након lЗсезона 

проведених у Посилипу. 

Н·Ј· 

Maвp;:кh је од 2015. roдиве у Про Реку 

ЦРНОГОРСКИ ВАТЕРПОЛО ГОЛМАНИ У СЛЕДЕЋОЈ СЕЗОНИ ГЛАВНИ У МАРСЕЈУ 

Шliепо на клупи, Дејо на ГОЛУ 
Ватерполо клуБМарс:еј у 

наредној сезони има велике 

амбиције. а кормило је повје
рено дугогоднwњем гопма

ну. ћ{кл:оmyШhепаиовиhу. 

Као ШТО је познато, популар
ни Шheпо је поспедњих го
дина радио као тренер у 

млађим селекцијама Црне 

Горе,биочпан стручног шта

ба сениорког тима, који је на 
Европском првенству у Бу

димпешти стигаодо бронзе. 
. Након што се Милош са 

гола преселио на клупу, 

гдје је наслиједио Марка 

Акардеја, тренера који је 

са Марсејом прошле сезоие 

освојио Евро куп, највнше 
захваљујуl'lи маестралним 
одбранама Шl'lепановиhа, 

управа клуба је одлучилада 
мрежуиунаредном перио

ду брани један Црногорац. 
Избор је пао на Будванииа 

Дејана Лазовиha. Јединица 
~црвених~ из сезоне у сезону 

брани све боље. У Teкyhoj се

зони је поред Будве. одлич
но бранио и за репрезента

цју, прошле године је бпистао 
на голу Спорт Менаџмента. 

коме је помогао да се у деби

тантској сезони у Лиги шам-

OДIIOЖEНO СВЈЕТСКО ПРВЕНСТВО У МИВАЊУ 
У МАЛ .... БАЗЕНИМА 

Најбоље рјешење за све 
сејетско l1PeeНCJ8O у nlИlaЊу У ~ баэel •• 13 noмj!peнo је 

:Ја ГОДИНУ дама. МVRНМiU у ДllaДeteme'1'OМf!'I' 6aэetиta је 
тpe6anoдa се O,I:IDOty ~ мјесецу 2020. У Ahy Дafмjy, aII4 

је :Ја НО8М датум одабран период од 13. до 18. децембра наредне 
године. у caonитeњy МeI)yкapoднe меачке федерације се наводи 
да је oд.nyкa донијета. э6ог немэвjeoюcIм у веэм са naндeммjoм КО
ронавируса. ФИНА cмcnpa да је npoмjeнa ТePtOeN најnpl4l(ЛaДНllje 

pjeweњe:Ja ом! 'f'tI!OII'Xt 'JaКМN@IЫ"дajeдoмeaмoмaxotlxoмcyn
тaцмja.call3ЦМOМiUlНl'l< ~~"~ '1'............................... Н.Ј. 

БРАЫ МАРКЕС СЕ ВРАТИЛИ НА СТАЗУ НА СТАЗИ У ПОНТУ 

Првк пут ва .. отору пocn:е 11. марта 

Марк и Алекс поново јашу 
Први путјоwод 11. марта 

двојица возача Хонде, Марк 
иАлехсМаркессјелисуна 
своје мотоцикле на стази 
_Ел Баске" у Понту. Двојац 

ХонденаставиЬе са тренин
зима пратehи сва упутства 

Владеуиwчекивањупочет

}Са Мото ГП сезоне. 

-ПОС.llе два мјесеца, ис
креио, биnо је у првКI: не

KOJDIКOкpyroвaManOHe06-
ичио.. Ускоросамсеос:јehao 

бољеитијел:оиyu:сусеое
га присјетИ.IIИ. Лијепо је 
поново ЈЮ3ИТИ, то је осјеЬ.ај 

као иије,цав.цpyrи.Корак 

по корак се приБJlИЖава

мо повратку ИОрМa.IIиом 

ЖЈОЮТУ И то је ов:о што је 
вајважикје, рекао је Марк 

Маркес. 

И Алекс је истакао задо

вољство што је поново на 
стази. 

-Jlxjeпоје пововосе вра

тити ИОРмaJIIIИМ треВХВ· 

зима. БИ.IIО је право за,цо
вoЉC'l1lO поново и:зahJf на 
стазу.Кадаје иешто твоја 

страст. увије.кјеуживаи.е 

када поново .. ожеш то.ца 
paдиПI. потреба.в ми је .. о
торуживоту.:&ариакрат

ко са .. имао ocjehaj .ца је 
све нормално. Нажалост, 

UJljeт се још увијек иије 
:вратио у нормалу. Као и 
сви ,црyrи, и ми воэачи 

морамо да се Dpиnaro,ци

мо на иовонаcтaJIY ситу

ацију иајбоље што .. оже· 
мо. Надам се да Ье бити 
још 08аХВИХ дана, рекао 
је Алекс. 

Претходно је одржана 
виртуелна трка у Миза

му. У }Сојој је Алекс успио 

да однесе побједу. Марк је 
био веома близу тријумфу, 

али гаје широкулазакупо
следњу кривину скупо ко

штао. Алексјеспремнодо
чекао грешкустаријег брата 

и успио да дође до побједе. 
ТреЬе мјесто припало је 
Вa.IIеитииуРосију коме је 

ово био први виртуелни по
дијум. 

Т.Б. 

Лазовкћhе capaђJOaТJI са Пlhепавовиhем и у КJl'fбу 

пионадокопа фајнал-ејта. Си

гурно да Марсеј има исте, ако 
неи веl'lе амбиције. Потврда 
је потписивањетроroдиwњег 
yroвopa са А.ир;ријо:w: Прла
ииовиhем, човјеком који је 

освајао најквалитетније ев

ропско кnyпско такмнчење 

са четири различита тима. 

Спекулиwе се да he у фраи
цуску луку стиl'lи и њеГОIl 
репрезентативни колега, 

ФКJIXП ФJVDIПовиЬ, као и 

хрватски ас Авдро Бymљe. 

Од раније боје Марсејабране 
црногорски roлгетер Вorд.aв 
Ђур!)иЬ н одличнидефанзи' 
вац Урош ЧучковxIL Звуч

на имена су још Хрват Аите 
Вухичевиh. дугогодиwњи 
капитен Игор Ковачевкћ, 
бивши црногорски репрезен

тативац УroКрузија и неко
лико љегових саиграча из ре

дова _триколора". 

Н·Ј, 

ВАТЕРПОЛИСТИ СРБИЈЕ У ПОНЕдЈЕЉАК ПОЧИЊУ ПРИПРЕМЕ 

Рад на СУВОМ 
Олимпијски wампиони, 

ватерполисти Србије у по
недјељак почињу припреме. 
Селектору Дејану Сuиhу 
Ье се на теренима Завода за 
спорт У Кошутњаку јавити: 
Димитриi<Р.сr ...... џојко 
IIиjeтnоll:Кh, Душко IIКjeТ-. 

.IIOBKb, Немаља Вицо, 'ђорђе 
ЛазиЬ, Петар ВeJIкиЬ. cua 
PaвђomDиII,"""""""""', 
Радомир ДрашовиЬ. Ђорђе 
ВучиикЬ, Петар ТомкЬ, Фи

JDШФкmmоll:Кh, ВикторРа
шовкь, Стрпиља РашовкЬ, 
Ilю<мaд .. овиь.АвдријаIIp
naюr:овмЬ, faвpJI.II СуботкЬ, 

onьes Стојаа:оРЬ и Драш

коГогов. 
- Тојесписаккrpaчакојк 

Ьебиткиапрозиаци.Постоји 
могућвос:тдаузu.ксиостиод 
пnаа:а рада oc:тanиx сenек

ција прихључико .. je,цas: 
број МJlадп:аатерПOJDlСТ&. 3а 
сада Ьемо Pa,џIТJI без базева, 
само у теретаик и ва СУВО'" 

БиЬеупочеткуwan:оимпро

вкзацкје,anиЬусепйТрУАИ
ТJI,џ6у,в;еmтoозбкљ.иија.Мо

pulодарадим:о.давеryiiкмо 
вријеме. јер је то у интересу 
свих вас - рекао је Савиh. 

Н·Ј· 

КОРОНАВИРУС УБРЗАО ОДЛУКУ ГОЛМАНА 

Соро завршава каријеру 
Пандемија коронавируса 

је убрзала одлуку искусног 
ватерпопо roлмана Слобода

иаСорадаэаврши каријеру. 

Четрдесетједноroдишњах је у 
богатој каријеручувао мрежу 

чак IЗтимова. Каријеру је по
чео у ВојвоДИИJl. Потом је 

бранио за 8еотрад, Парти
зав у четири наврата, Мna

ДОСТ из Бечеја, Бечеј, Јадран 

из Херцег Hoвor, Штур .. из 
Чехова. Див:au:о Москву, Са
баде.љ, Флуми:вевсе, Бата

фоro, Сuoиyи у последњој 

сезони РИМСЈ(и Лацио. Само 

са италијанским клубовима 
и шпанскимСабадељом није 
био првак државе или осмјач 
домaI'I.ег купа. Нэjвeheус:пјехе 

је постигаосаБечејом и Пар
тизаном, са којима јебио пр
вак Европе и освајач Супер

купа Старог континента. као 

Соро је ос •• јао трофеје 
и са Јадравом 

и ЛЕН купа. Ватерполо вете
ран је са ус:пјехом бранио за 
три државе. Прво за Србију 
и Црну Гору, ПОТОМ Србију 

и на Олимпијским играма у 
Рију 2016. године за домаhи 
Бразил. 

Н.Ј, 


