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ЖЕНСКА ЈУНМОРСКА ОдБОЈКАWКА РЕПРЕ3ЕИТАЦМЈА ЦРКЕ

У ГРУПИ са Ср~ијом
И МолдаВИЈОМ

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ ДОДИЈЕЛИО СРЂАНУ МРВАЉЕВИЋУ ЗЛАТНУ ПЛАКЕТУ

Ратник меког срца
за срђана МpNJWada трофеји и
признаља су seh одавно постали навика.
Никада није зaxвanноДржати се принцн

naк.адасеповедеpaэroвороонимакојису
~ТОПМ у својо струци. Ипак, Срђан је у по
следњих петнаестак година, без икакве

дклеме, СИНОНИМ за успјех у спорту, тач
није џудоу. По његовим ријечнма. јуче

добијено признање ОД ОД Факултета за
спорт и фнзкчко васпитаље, свакако је

једно ОД најдражих.
ДеЈ<ЗН Факуnетета за спорт проф. др

СтооПопопћ уручно је Мрваљевкћу
златну пnакету за изванредне спорт

ске резултате на међународном плану
Ј,"оpnЦр8е Горе
Селектор женске јуниор
ске од60јкашхе репрезента·
цијеЦрнеropeМ8ркоБarapllh
одредио је списак играчица

за Балканско првенство, које
ье се одржати од 29. јуна до
3. јула у Анкари. Осим црио
ropcке к селекције домаћи'
на Турске. на такмичењу ье
учествовати

и

репрезекта

ције Румуније, Косова, Србије

ма. . cepurc:a; Невена Вукче
вић, Марија Туше-.љах (Галеб

mo. Милена Бурзановић (Лука

н промоцију цpнoropcкor спopraод стра
не уре.цнншna међународног научног
часописа ~Montenegrin Journal of Sport

Science andMedicine".
Са СИ".OC'I'X у Ibocm:кhy

Бар). Ксеннја Шимун (Гимна'

Декан ПОПО8иh истакао је да су трн

зијалац), Ема Ускоковић (Блок
аУТ1 Иваиа Миљанић (Мора
ча); Cpe.џwr бmкерх: Сашка

црногорска спортмстадо сада ПРИМИЛИ

МРвaљe!lиh најавом да Ье све учинити

ОВО признаље н да четврто иде у праве

да се нађе на Олимпијским играма уТо

рухе, руке спортисте са изузетно бога

кију. То би било његоае четврто учешtle

МРвaљe!lиh.
Предсједник УО Yl.Џ' и главни и од
говорни уредник .Montenegтin Јоurпаl

Ђуровић (Тект): Нина Марко

иа највеЬој спортској маиифестацији.

ofSpoгt Scienсе

вкћ (Медитераи SeмaкcJ,Aнђe

то .. трофејноw збнрком. Професор Попо8иh подсјетио је да је Срђан био CBjeтt:KM

дJ1ПlCо БјеЈ'1ЈЩ8 између осталог је кон,

лаЧарапић(ЛукаБар):Љr6epo:

вмцеmампмон, јунморск м првак Европе,

Ања Пејовић (Визура).

вицеmампмон Европе до 2з године, по

Дyro~еиаJOlUl8eJlКlCYпоAJШl'"
ку професора Бjemще к Поповхћа.
боЈИ pehи ЧJIТUOГ кадра Фaкynтen.

и Сјеверне Македоније. Црна

Тим меиаl,lер црноroрске

бједник пет Свјетских купова, mампи,

saспорт. овк подржааајупрактхчво

Гора је у групи Б са репрезен

селекције биће бивша репре
зентативка Ксевхја Иuво

он Медитерана, бронзаии са два Греи·

сиспортистеуЦрвој Гори.ВрxyJlCЮf

слема. Да се не задовоља пocrигиутим,

аећ да га спортски иагон води ка новим
изазовима и док.а.зивањима ПOТ1lрдио је

спорт бе3 иаухе jep;вOC:ТUBO ве може.
надам се .џ he та сарар;в.а БJIТИ још
боља увapeдиJOI "р;хвама. - рекао је

шкћСГент1 ТМјаваbJWt.шмh

Bкh. а поред селектора Вага·
ри!\а уСтручиом штабу је још
помоhии треиер мк.ttaв фра

(Галеб l1X}; Коректори нпри-

Boaкh.

тацијом Србије и Молдавије.
Боје Црне Горе у Анкари бра1U(~-1'u:иJIчapк:МарJljamf"

БАЛКАНСНО ПРВЕНСТВО У ОДБОЈЦК ЗА ЈУНИОРЕ У ТИРАНИ

Против Домаћина за финале

aa.JDIТИ И UPOПСЈ<ом тxтyJIOM.

ПОЛА ВИЈЕКА ДРУГУЈЕ СА АТЛЕТСКИМ СТАЗАМА

Б.к.

Тројица младих у Јанини
Трн црногорска боксерска

одржава по четврти пут заре:

дом, а органнЗЗТQpН су наја

виh У категорији до s6 кг, Не-
вадblapковиhдо60нВЈОСТОР

дам држава. У црногорској
експедицији за овај турннр

лучујуheм мечу за прво мјесто суутај-брејку изгубили од Ср

ком јесевм 3Ј1аТ11}'ПJW(етуDpJllOlbe и

l'OC!')'jYb: професор. којк се може пох

ТУРНИРУ У ГРЧНОЈ

репрезентатнвца Црне Горе у
узрасту млади: F.,џfи Атсо

3:2, у од

ЊrjeБКJIО,ЦJVIеме.цаМрau.oићза
cnyжyje ово пркзвав.е. Још је,цав ваш
ас у јулу he,lllоБJIТИ ОВО пpкзnaв.e. а то

НИКШИЋАНИН ВЕЛИМИР ЋОРОВИЋ ВЕЋ ВИWЕ ОД

Мушка јуниорска одбйјкашха репрезентација Црне Горе

ве и Pyvyииje. које су ријеШJlЛИ у своју корист са

статовао:

ЦРНОГОРСКК БОКСЕРИ НА MEТiYHAPOДHOM

одигралаје трећи маратонски меч на БалкaJtском првенству
у ТИрани. за раanику од прва два npoткa Восве JI Хl!pцero.и·

and Medicine- проф. др

вили учешhе 6оксер аои се

бије - 2;з (25:21. 21:25, 22:25, 25:19, 8:15).• Црвени· сутако освојили
друго мјесто у групи па I'Iece у полуфиналусастати са домaJlи
ном A.JIбaииjoм, док ье Србllja за ривала JlNaТИ Гр-чху. ТА

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ .МОНТЕНЕГРО ОПЕН ' КА
ПРОГРАМУ

6. И 7. ЈУЛА У ПОДГОРИЦИ

Силаћи промотер
ског центра .,Морача" 6. и 7. јуnа

ахве.,Cзr~м.а~,
Pyaoje.Cjeџaewxx-

he бити одржaJt 6. ..монтене

~_CпoNчкe,Ру..,

НаотвореномбаэеиуCnoрт

Ветеран младалачког срца
Ветеран Вe.nимxp Ћоро

минару атлетских судија за

вмь добро је познат атлетској

rpoопен". Овај митинг се нала

";"~lInmojoк

МПak1l0.иhдо 81кг oтnyтo

су још и директор репрезен'

породици Црне Горе, али и

Игре малих земаља Европе,
гдје је након добијеиог серти

зи у зваНИЧНОN календару Ев

МађаРСЈСе. Награднн фонд је

вали су јучеу Грчку, гАје hеза

шире. вeh више од пола вијека

фикатаycnјешносудкоатлет

ропске плнвачхе федерације).

тације дparaв 1УРКЧКоaмh.

4.500 еура. Промотер ыaJtифе

викенд наступити иа јаком

другује са атлетскнм стаэама.

поред ЦPHOropcxкx. учemће су

стације је српскн пливач, учес
ннхнаредюаOJoomиjcxиxиг
ара, чаба Cx.uђ..
н.Ј.

међународном турниру .Тај·

тренер Бајрам· вако A,l;емо-
виhиаођапутаМuopaдМх·
xaJUI08мh.
Т.Б.

сада. у п. ГОДИНИ не одркчесе

ска такмичења у Бару. Био је
најстарији судија на Играма.

своје животне љубаии. Трчао
је кратке, средње и дуге пру

уз исхре.не чecпrтке атлетича

најавили к.rtyбoви из Ср6.,

XpU'J'CJ(e, Бос::ве х Xepцero-

СРП СКМ ВАТЕРПОЛО РЕПРЕ3ЕИТАТМВАЦ НАКОН СЕДАМ

ОЛММПМЈАКОС ЖЕЛМ ДА ОСТАНЕ У ВРХУ ЕВРОПСКОГ

ГОДМКА НАПУСТМО СОЛНОК

ВАТЕРПОЛА

Провјерени трио у Пиреју
Олиwпијакос
је
2018.
освојио другу титулу конти'

Мapa_KIbaвa~

6am.JIha..

гер куп·. ТурНJlР У Јаниии се

длексић у Барселонети
Српски ватерпопо репре
эент.mtвац мх.ав ЛJrцcмh је

Посаојеобавиобecnpeкорн~

ге. маратои и ултрамаратон,

ра на стази.

био скакач у даљ. .. Свакоднев
но је на тренинзима. без об

аот, гЮе сам стекао бројва

зира на временске УCJIове. У

прxjariљcna. Прошао сам

-

АТlIетиха је мој жх·

JdНОШТВУ пехара, медаља и

си

диплома, из.цвајадвијетиту

у axme MMaJIja. а та,.yбu

ТPKa"IКe ,џк:цJШJIXIIе

JWlВOВJfhAl, који ье у ОШЦ-у

леnpвaкaБалканазавете:ране

траје • .џм. cpehaв с:акaбor

правити друштво кзлнтену

на 800 м на OТ1IOpe:Нo

... и 1500 Id

}"WIIhaаllrpualWDП:'

........ _ _.

У дворани. обје освојене у Ис
танбулу. Издваја и трку на ре

м...а. што сам оО ,lllКO тог

МмтровнЬ је пони,

OOCIIијеседам roдина напустио

CoJIвок.и појачао Барсепове-
ту. Алексићје поникао у Пар

эе

Барселонета кмадобро иску

лацији Манастир Острог-ма·

JlXJ(e

од Ференцвароша у фииалу

као у Партизану. гдје је 2006.
до 2013. освојио велики број
трофеја, међу којима и Лигу

тизану. са којим је 2011. освојио

ство са вareрполнстима pol)e-

спорткста

Лиге шампиона, а поспедњи

шампиона. Затим је шест го

Лнгу шампиона, а 12 мјесеци

нимуСрбији. Rrмa. . YбoaII.

настир Морача.дуту око 85 км
коју је прешао за осам сати.

потез Пирејаца је}асиа порука

дииа боравио у Мађарској.

касније је прешао у Мађарску.

ког друштва спортске рекреа

Трн сезоне је носио капицу
Солиока, након чега је пpt:wао

18.

ције ~Ветеpaflи·.доскорашњи

OtвopeHOM пр.венcrвy Србнје

сек~рОпштинскогсавеза

уФерен ...pow.Са.Фродкjow·

Са Солноком је освојио више
домaJlих и европски" трофеја,
а најзначајнији 2017, када се

н садаwњи капнтенЈадранЦа
риме марко lIn1шaah БИJIИУ
тиму који је l<aтanонцимадо

Недавно је на стази у бео

конкурентимадажene,џOCfa

за ветеране, освојно два прва

Спорта за све.
Интepecaнnю је да вељо иа

иенталногпрваха, недавно су
тек након петераца поражени

нуу врху европског КJIупског

црногорске ватерполо репре
~

градском Кошутњаку, на

ОJDDIпкјског похрета. м
еиерrиjeo JI АРУ*евја

-

рекао је Вели

мир Ћоровић, члан никшнh

је узео двиједомаћедynле кру

овај клуб први nyт попео иа

кио једииу ТИТУJly европског
првака. Касније су калицу Бар

ни трио, српског репрезента

не,Два Евро купа, Суперкyn Ев

кров Старог континеита. По

селонете са успјехом носили

шић се вратио са Двије злат

веhину такмнчења путује о

тивца стефава Мxтpoada.

ропе и титулу првака Старог

ред Алексића, СOJIнок је овог

....aCтpuJoaaK ...........

не медаље. А одмах потом,

свом трошку, што је свакако

те хрватске интернационалне

континента.

љеп остао и без AВ.,Qnrje

np.

К).

нашао се на тродневном се-

једииствен случај.

ватеРПOJlа. Грчки wаwпион је
у своје редове довео провјере

н.Ј·

__

мјеста, на 100" 200 м иуНнк

ТА

