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ПРОЈЕКАТ ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ВАТЕРПОЛИСТИ ПРИМОРЦА РЕМИЗИРАЛИ СА ЦРВЕНОМ 
ЗА БОЉИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА СТАРИЈИХ ОСОБА ЗВЕЗДОМ НА ПРЕМИЈЕРИ 7. КОЛА РЕГИОНАЛНЕ А 1 ЛИГЕ 

~~~~~~y~! .. ~~=~,~_~~!.~~.~~.~. Прокоцкали побједу 
=:j~ ~~~ ~еЧ~С:: ;;;;:" 2'. Пј~:~е:ен~~= :~eH:'~~:'H~~=B= • Приt.10рац - Црвена звезда 6:6 (1 :2, 2:0, З: 1, 0:3) 
н побољшањс C11iЛа живога, се спроводе тренинзи, дpy~ н тренинг воде повећању Лливалнште: 
показat\е пројекат факулте- га група има ОРЛIIIМЗ0вана мишн.tiне масе к мнwиli.не ,Драган Трнфуно
та за спорт и физичко вас- друже .... , док је тре6а група снаге и бољој ФУИlщионал- вић" у Будви. Гле
питаље Универзитета Црне коtIТ)ЮJJн., казала је мр Ма- ној способности када су у далаца: око 150. 
Горе ,,ЕПА --СИОПN, чија је рина Byктнh. пнтању ICOOРД"Ц8ција, рав- Судије: Матијаwе
реализација нсдавно почела. Она је додала да пројекат, Нoтtжа и покретљквост, виli (Црна Гора) н 
Пројекат финансира Миннс- прије свега, треба да резул- које у својој ОСНОВИ смањују АН~tлнћ (Србија). 
ТaPCТtIO иауке, а воде га про- тира увођењем адекватиих РН:ЈИК повреда усљед падова. Играч више: При. 
фесори са овог фшсултета: мјера које би побољшале Треиирање у друштву н по-- морац 10 (4), цр-
проф. др Дymкo БјелИQ8 и стил живога старијих осо- :ЈИТНВИОМ окружењу допри. веиа звезда 8 (2). 
проф. др Creвo Поповнli, св ба. НарочН1'О када је ријеч HI)CН позитивном утицају на Два играча више: 
сарадиицама у настави, мр о дрynrтвeиој умрежеиости пам&ење., способност нни- Црвеиа звезда 1 (1). 
Марином Вукотиh н Гори- и лодршци, усамљености и цнјативе,расположењеидо-- Петерци: Прнмо

рац I (О), Црвена 
звезда 1 (1). 

цом Зориli.. На самом почепу 
пројекта ..Ефекrи тјелесног 
вјежбања на инклузију осо
ба старије доби у друштву" 
урађен је тренyrни пресјек 
стања на основу међунвpQ!I' 
ног стандаРДИЗОБаНог упиг

иикв О социјалној инклузио
ној скали. 
-у пројекту, који траје 

шест мј«еци, учествује 60 
особа, животие доби изиад 

дрyuпвеној изолацији, 1(В8. 
лнтety дрyшrвeиюr. односа 

н дрyuпвених могуl\ности. 
ПројеКIIГ fr.е активно допри
кнјent поднзању свијести о 
важности физичке активиости 
особа старије доби. 
·Треба иагласти да је мо

гуће ообољш8'J1t здравље 
н епријечити болест кроз 
физичку активност и тре
иирање, чак и код особа 

ЖИ&Љај здравља. ФИ:ЈКЧка 
активиост може да спријечи 

развој и побољша фуикције 
код особа са демеицнјом. 
Свака особа је способна за 
oApel}eнy B)К"I)' физичке ак, 
1lIВИОСТМ те cnpocт иикако 

ие б'и смјела представљати 
ОJllаllичавају6и фактор за. 
вјежбање, рекла је мр. Марн
иа ByКO'l1dl. 

љ 

ПРВА ЛИГА ОДБОЈКдША - 7. КОЛО 

Бјелопољци желе реванш 
Дербн седмог кола Прве лнге одбојкаша 

однгрзhе се у суботу у 19 часова у дворани 
"Верде комплекса" нзмеђу Буду611ОСТ Капитал 
Плазе и ЈедИНС1Ћа. У првом мечу у Бијелом 
Пољу успјешнији су били ПодгоркчШlИ, 
који су освајачу дупле круне нанијели пораз 
резултатом 3: 1. 
·Пред иама је изузетио битаи меч, више 

са психолошког аспекта јер је пред иама 
двомјесечна пауза кад је у питању првенство 
и дооро би 6ило да тријумфом :ЈаВРШИМО 
први дно сезоне. У првом дијелу успјели 
смо да славимо у Бијелом Пољу са З:I, али 
1'0 ништа ие значи прц оыј дуел. Екипа 
ЈUИНС1Ћа посједује квалитет, расту нз даиа 

у дан што су показали и на преподном 

мечу против Кемерова и очекујем један 
из)'3tТflо захтјеван меч щје морамо бити на 
висини задатка на сваlOOМ елемеlЛ)' уколико 

желимо иа крају да славимо. Добра енергиЈа 
са трибина и жеља и ДНСЦИRJIина иа терену 
добитиа су комбииацнја, а ја се надам да 
liемо ми све то УICJIОПКТН и још једном 
славити побједу, изјавио je1ptHtp Будуl\ности 
Капитал Плазе, Балша Радуловиli. 
Друга yrакмица седмог кола oдиrpahе се 

у иедељу у 18.30 У СЦ "Нкхшнh", г.цје fr.е 
Сутјеска yroстнти ЛJlДера, новајлију у лнги 
БУДву. 

Т.о. 

ОТВОРЕНА РЕНОВИРАНд ТЕРЕТАНА У ЈУ ДОМ УЧЕНИКА И СТУДЕНТАТА У ПОДГОРИЦИ 

Унапрећивање усnова за рекреативно 
6ављење спортом 
Микнстарство спорта ол 

формираља nocвelieHo ради 
на унапређељу услова у сала· 
ма и иа спортским тереиима 

како би ONогуl\нлн грађанима 
да се atmmио баве спортом, 
саопшгено је из МИllИстар
ства спорта. Тим поводом јуче 
је министар спорта Никола 
Јuоеиl1 отворио aдarrrнpaнy 
теретаиу у ЈУ Доы учеНИЈСа и 
С1)'дената у Подгорици коју 
користи 900 ученикв и Clj'дe
ната прве и друте фазе, чиме 
је успјешно завршеи н 18. 
пројекат од 22 колико је уку. 
пио подржало Министарство 
спорта за период од годину 

иподана. 

-Прије неколико .. јесецн 
C.IМ на овом Mjeny o6eI .. о 
да l1емо реноеврати н"веде
ву теретаиу и и.абаВ..... но
ве справе ltllко 6и C1lSOрили 

, 

МЛ8дJlма боље yc:1IOвe за ре
крепнвно 6ављев.е спортом 
и ее.о данас са ЗlДОВОЈЬс:ТВОИ 

нстиче.. да смо то 06el1aњe 
у пoтnунocrн И испунили 

.. име су nyдеити 11 учеНIЩВ 
којн бораае у Дому доби
ЛИ :ЈИ.I'I1IО бољн спортски 
садра8ј, uзao је министар 
lаиовић. --Ст8.lpllи.е услова 

38 бав.љеfЫ спортом један је 
од нај:Јиачајнијих ЗlД8Т81t11 
на коме 6е Влада и Мииис· 
Т.lpc-no спорта и у 6улуllем 
периоду још дии"мичинје 
нас:тавNТИ да раде како 6и 
спортски објекти били мјес· 
то OКYIIJЫIЊ8 младих У цкљу 

разВОја :ЈДpIIвих c:nut0В8 :си

вата, рекао је Јанови". 1Б. 

ПРИМОРАЦ: *-.~. 
Шy6nадзе (осам ~ ~ . 
одбраиа), Др .. ш. 
ковиЬ, ЦрепуЉ2 1- :1~ 
1, Петровиl!l, Мат
ковиli, Гоочеви.Ь 
2, Иванковиl!l 
1, Павлнчевиl!l, Од Которана једино ГОn4eВИI'l погодио два пута 
ВИШЊ8ков 1, гр-
гуревиli, Кријештор .. ц t, 
Мачиli, РадњкЬ, СекулиЬ. 
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Краљ 

(14 одбран" и петерац), Тан
lCocllli 1, Макснмовн6, Бур
еаЬ, ПеРКОВllfi Ј, Васи)!; I 
(1), БитадЗt, Жежељ, Илнfi, 
ООООВII6, Шулц З, Радовн6, 
Тодоровски, Љубеllови6 . 
Ватерполисти Приморца 

су на премијери седмог кола 
РеmОН8Лие А1 лиге прокоц· 
кали побједу иад Црвеном 

ПР"IoIорац - Црвена эееэда 
д.на< 
Морнар - Јадран Царине 
Јадран ст - Шабац 
Парnlэан - Младост 
ПОШК-Југ 

:Јвездом И узелн само бод. 
Прва четврнна yrакмице у 

Будви је приnала БеоiЩа
нима, накои чега су Koro
рани заиграли фантастично 
у одбрани. Нису дозволили 
изабраинци Петра Вица гос
тима да 12 и по NИНyra затре
су мрежу, па су серијом 3:0 
стекли два гола вишка (4:2). 
Предност Домahих би У том 
периоду сигурно била и већа, 
да иа голу .. црвено-белих" 
ннје био феноменалнн Алек-

6:6 

(l7) 
(18.30) 
(19) 
(20) 

еаlЩРО Краљ. Бивши 
голман Приморца 
је при peзyлпrry З:2 
одбранио и пtТepац 
Марку Ивакковићу. 
Расположенн Краљ, 
уз чињеницу да је 
Душаи Матковиli. 

ве6 У дрyroј четвртиЮi зара· 
дио треfr.е искључење, држали 
су учесннка Лиге шамПИОllа у 
игри. када је Дамир Lфeпуља 
на 10 мииyra Н лесет секун
ди до краја донио Приморцу 
lVIуе три (6:3), чинило се да 
је изабраницима Деја иа Са
ви6а одзвоиило. MeђyrнM, 
Которани су ту стали. Лрак
тично нису ни покушавалн да 

крену у нападе, веfr. су .. тро
шltJlн" врнјеме и разМИI1UЫ' 
ли искључиво о одбрани свог 
roла, шro им се обило о rnаву. 
Серија Црвене звезде од 3:0 
за реми, кренула је пет мину
та прије краја, а закључио је 
Кристијан Шуnц у нападу 
са играчем више, само двије 

секунде до последњег звуха 

сирене. КЈ. 

ЈАДРАН ЦАРИНЕ ТРАЖИ РЕЦЕm ЗА ВдТЕРПОЛИСТЕ МОРНАРА 

Ватерполисти Јадран Ца· 
рине су у метрополу Далма
ције amyroвалн са циљем да 
Ш,Л1Iрде добру форму. Новља· 

Одбрана и брзе контре 
ин су У претходном периоду уздаље имамо. Потребио је 
нашлн рецепт за комwијски само да играмо тимски, чвр
Прнморац. Шабац н сnлнтcки сто у одбраllИ и бр:ю у КOII
Јадран, а вечерас у 17 сати У 1"рВllапвдима - рекао је све 
седмом колу Регионалне А1 бољи ватерлолиста Јадрана 
лиге желе да п(,ЛОпе и Мор- Душан Банићевиli.. 
иар. Шеф стручног uпaба екипе 

лестнма кграча дижемо фор
му из угаКМllце у утакмицу. 

Вратио се и Ђуро Радовиli. 
Истииа, није радио пуиим 

интезитетом, али у Соли-
1)' можемо да рачувамо иа 
њега. Мориар посебно куliи 
игра добро, али мислим да 
све :Јавнси од иас. Ако буде
мо сложни и 110каа:емо В.lШУ 

енергију и знаfЫ побије
дкlieMo - рекво је ГojКOBнh. 

- Морнар је квалитетна са Шквера, Владимир Гојко-
екипа. Зато ие6емо дозволи- вић, очекује добру игру и по
ТИ себи опуштање ии у јед- бједу својкх изабраника. 
ном MOMellТ)' јер :Јиамо који - Имамо apгyмellТe за то. 
је наш задатак и како га напорно тpt'llирамо и поред 
можемо остварити. Самопо- ороблема са повредама н бо-
~~~~~~~~~ 
ВАТЕРПОЛИСТА БУДВЕ ПЕТАР ЋElliОВИЋ 

УПОЗОРАВА ПРЕД 7. коло 
РЕГИОНАЛНЕ д2 ЛИГЕ 

З.Ш. 

Ваљево има 
Милановића 

Послије шест кола Реmоналне А2 лиге јасно 
је да ће тркв за прво мјесто и lUIасман у виши 
ранг БН11l никад нензајесинја. Будва, Соларис 
и Раднички су поравнзти иа врху, док Нане 
има само три бода маље. Сваки бод ће БН11l 
изузетно битан, ТЗIФ да Будвани са великим 
опрезом прилазе вечерawњем ( 19 сати) 
rocтoвaњy у BLoьe8Y. 

- Након изузетно вurne побједе над 
Соларисом, којом смо се вратили иа врх 
та6enе, очекује нас, барем иа папиру, лакши 
противиик. Свјесии смо ипак да liемо нмати 
проблема у..:олико ие 6у.цемо MaКCIIMВJLНO 
анraжoванк и концентрисаии - рекао је 
Петар Ћетковиli.. 
Сада већ ИСКУСIIИ вагерполиста ynооорио је 

млађе саиграче. 
- Ваљево нма солидну екипу и иа ее.ом 

базеllУ ИJllа са веl!lим самопоуздан.ем. 
Сигурио liе дати све од себе да ynишу 
6одове. Највеli.и квалитет Ваљева је тpt'иер. 
Легендарии Игор МилановиIi снгурио 
поtcyШа8.1 да на своје изабраиике преиесе 
в.атерполо :щаље о којем не треба троwити 
ријечи. Ми смо спремии :Ја овај меч. У 
Ваљево lIДeMO са jaeHII .. циљем, а 1'0 је 
побједа. Сигуран C.IМ д" liемо упис.IТJI три 
бода и наставити борбу:Ја УЛ":ЈаК У АI лигу 
рекво је Петар Ћетковиfr. у четвртак увече, пред 
Од1lВЗВХ у Ваљево. НЈ. 

КдТАРОУ IВЧАСОВАДОЧЕКУЈЕ 
РдДНИЧКИ КРАГУЈЕВАЦ 

Најтеже 
домаћинство 

Побједа иад Галебом у ·МаЈ(арској и ре
мн са Задром, недјељу дана раliИ)е, врати
лн су самопоуздање ватерпоnистиыа Ка
тар ... Млађи КОТОРСЈ(И тим међутим сада 
поново чека серија тешких мечева. Првн 
је вечерас у 18 сати, када на меч седмог 
копа Регионалне А2 лнге у Будву долази 
Раднич,,:и. Крarујевчани се налазе на вр
ху табеле, раме уз раме са Будвом и Со
ларисом. 

- Чеl(.l нас 
најтncе до-
маl1.истао у 
соони. P.IД~ 
нички ове 

јесени ИJll. 
о д лично. 

Желимо ,11. 
в.ст •• им. 
С.. д06рим 
о.рТ.ј.м •. 

Семафор 
3aдap-ra.ne6 12,9 
д.-
Кiпapo - Раднич<и 
ваљево - Будва 
Солармс - Приморје 
~-Војеодина 
Намс- Honap 

(18) 
(19) 
(19.30) 
(19.45) 
(20) 

ATMoc:tep. Је много бо... и.к.и чети
р. ОСВОЈе •• бод& у оослед •• ,11 •• kOЛ •• 
Радимо ва томе Д8ly,cе јОDl боља, 1(.10 11 
.гра, Јер е.мо Т8КО се иoweмо суороста
BIIТ8 ривалима оопут Кр .. гује.ч .... 
- pekao је ЖељltO Дончи., хоји иако ве
теран, игра loIо-.да и најбољи ватерполо у 
каријери. з.ш. 


