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ПЕТ МЛАДИХ ЦРНОГОРСКИХ БОКСЕРА НАСТУПИЛО НА 37.• ВОЈВОЋАНСКОЈ
3ЛАТНОЈ РУКАВ ИЦИ· У СУБОТИЦИ

--

ВАТЕРnОЛИСТИ ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ ОТВОРИЛИ СВЈЕТСНО ПРВЕНСТВО У ГВАНГЏУУ

I
i

оизе за Неnу и Миnоwа
не Македоније. у чenртфН
калу је био бољи ОД Карпа
Саб.љиha из Хрватске. ДОК
је на путу до фннanа, након
велике борбе за нијансу био
боЉИ стамени вијајдеп из ИН

дије. Преостала три ЦРНОГО
река учесника на туринруу

суботици су доживјелн пора
эеусвојнм првим wечевима.
-1Ixиa Ра,цеиоаllh је у ОД-

1IX'DIOМКnY"l.etЪpiфюwra
иэryбovu ........... Вynx ..
Ухрајкве..Ыюl:omКpaaodur
и сестре нхк.а и Има Ра,џ

BOвxh су прва ro,цxвa МJla
;ЦИХИЉJlIО8ИМ ваступима

Мил:оmКраcв:иhx.Непајеу
четвртфнналуп06кједилаод-

можewoБJrrк8aДOllOJЫDf,јер
сусе I(ПJII(ТnИО BOCJI1I)I са

лаједвијебронзанеweдa.љeна

lIНЧНУрепреэеIf1'ЭТИВКУИта-

С80jJoIp1CNJIКМ8.Ыеђутим.

тpaдКЦНOнaJlНOM међународноwтурнкру'51.ЈЮiвођанска
Зnanlа pyкa8нцa~ уCyбcmщи,
на којем су учествовала 204

лије лужрщкју капућх. али
јеуполуфиналупораженаод
репреэентативке Казахстана
Маркје ГJU.,Џ.Oae. па се МО-

nyao ..ше смо ОЧeкк.aJDf
одиaп:ta~,џапpe,Jt
Cl'UlDlКalШla,џћhpкoи.кha
.. Ep;JraaA.lucоaиha. хојк су

такмнчаранЗ22репрезеита-

рапазадовољитмбронзаном

ПОpa1ltекиупраомкОЈ!УОД

цнје.СелекторSoшкоДраш-

медаљом.Мклошјеуосми-

боксерахзКaзucn.ваиРу

хо8Иhјенатурннрповеопеторотакмичара.а бронэама r:y
се окитиnи BenaPaA'J'll)*Xha

ннфиналаславиопрекидом
у другој рунди IIpOТИJI АлехcaJl,l;p&PJlCI'08CКOI' из Сјевер-

куиије, рекао је селектор
ВоШКО Драшковиh.
т.в.

БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У АТЛEПlЦ.IIЗА IШ1iЕ ЈУНМОРЕ ОДРЖАНО У МСТАНБУЛУ

међу преко

Србија

-

Црна Гора

10:10 (4:3, 2:2, 1:4, 1: 1)

Плмвaлишrelhм6yyюoep
зитета у Гaa.нrџyy. Гледалаца:
3ОО.Суд~_(PycиW

8ХЬамогуидажanеmтoнису

CIIo8tJUlXf)l(Uoy 1f/Aдо6ијемо

узели а.а три бода.

утаюощу. треба честит.ти

Србија је боље O1'8OpКJIa меч

репреэевтацији србије која

и Зuрт (Холандија). Иrpaч

(2:0).дваnyтaималаитриroлa

кма aeJIКЮI КII,ЏOJ(Д'YaIIR

8кше: Србија 5 {З}. Црна Гора
11 (4). д.а xrp.aча:вкше: Србија
I оо. ЦрнаГора2(О).

ВИWка

(4:1 и 6;3). ..цpвeHH~ су

JC8a.IIXТeТ. Ви.цje1Iн cre КIJCaII

од средине тpehe четвртине

6нјуУ*ПОТ,,џо вам ;етр.

4:0cтиrлидовеликогпреокре
та 00-.8). душав мaв,џh је на

1'01II.,.aкo смо ва в.era обра.

. . . ~t.Ћухl,Ла

два и по минута прије краја

sd, _

\Јо"""",,
_ДO,JOWOIt
_
...

cwањио заостатах европских

тajeмo.lbwr.to Jf.Џ.a.e m:aвce
OЏ~ пр8ХуrpJПJL Jtr.

н олнипнјских првака. који'

раћем:о оа.ахо

~ .. Дn6oжa-

w.a је боддоино СтраDПN ра
moпh, 12 секундн прије по

а:е,CUIO/ЏјПDllp88МOxrpnI

. . . . -рекаојеИвоВиhнакон

~"""""2,_
Dh 2, Петха.хь. ч, 'IICU8JIh,

cneдњer r:yднjcкor звиж.цука.

утакмице.

~_2,~

више у

с

..
2,_

ЦPНAГOPA_(oomo-

и з19 Аржааа наступило је и

двоје црногорских атnети
чара са и спуљеним норма

ма Балканске атлетске фе
дера.ције: ИреиаВоппс:08Xh.

_

чnаницаАКТараи Вараннн

je ....... --јеСр-

заигралнмнoroбољеисеријом

СРБИЈА~(.....

;

250 такмичара

•

одброц),_4,""""

Ирена четврта, Огњен седми
На Првенству Балкана за
мnађе јуниоре у Истанбулу,

Реми најреаnнији

ТllJDlпосе6вупа.в.у.8е~

.

Млада боксерс:ха репрезентацнја Црне Горе освоји-

на pURe части

~CпudI,ДрашЈа>

•

пpO'I1O rpч

Црногорци нгрча

Селектор Србије дејав са

последљем нападу,

Dh је wмекерски прокомем

AмICt:l!RДJ.p Ibonh је преу

тарисаотерммн утакмице иг

зео одговорност, али је шути

ране у

рао поред стативе.

времену.

Имали

~ M,J"'DDIII,КaвџI1.

Безобзира У каквом с.аста.ву

r:y

8.30 сати по локалном

onwв Вoj8Op;llh из Морна

каступају,кадаиrpajyвarepпо

- обје еЈаОЈе СЈ lII'PaJIe ва

листи ц..е Горем Cp&rjeоче

- Jboco_IoIO*e~6vAe"

ра. Ирена је у скоку у вис са
npecкочених 169 цм ocвojкna

МlХОН У CNJCOМ момату

кујте спектакл. с.и који r:yoc-

CI808llaDDlDpa,џDlDr.JDaJ18

четврто мјесто, док је QrњeH

талк 6уднидо LЗOC3ТJI послије

CМD~1II'JI8"III8IIПIIt, ап.је

,..о'Wв,OCXIIIIrae,џJDЦ.LЈЬ.
.,.,...upe,џтualEDoleђ-yae
,J;8IIjtааше. v..jsjeтonм

ускокуу даљсадаљиноw 6.72

noиohиупо~даnorле

&laJlOllllpelJlll3lЏjLМoa

кп. мо.,џ је ре3јА. а. реа

метра биосе,цми. са таю.nrча

дајуnpви Ме'Ч C1Iјетскоrпрвен

~ је то PUJIOI' ПIТ'O вalCp8jy

JWI. iIOI OIWO 3ISOr JI))IIItU8-

рима r:yy Истанбулу борави'
nи тренери МаЈЖО Pкcтxh.
стратег Таре н војава Ђур
К08JIh изАК Морнар.
·За ~м:e Т8ЮOI"'IеJN

ствауГвангџуу,ниr:yсепокаја
ли. Дерби првог кола А групе
је обиловао узбуђељима. пре

lDIjeCМO o.џxjuв см трк
бо,џ.lIwI~D03IfТJШIXiO

ве xrpe а са;е.џ.е • ca.цpyre

пцапа је јаха JOШta а 611Ј1О

је Аocra :uџ;ao lIpJIjeJrп.
што је :au.чајко O..eтaJlO

ЦpBoropcкa еЈ(С'ПцхцJlja У ikтurБУJtY

O,Iф*. . .ае тt.Ж.И*ЧIC8I~
ЏJIJIIOD..варочаYVСХОЈСаУ
811C. схока y,lЏUlo. што је у

kOU'DIO"

SYJIТ8ТII ве бу.цу још бo.Iu:.
рекла је тренер Бојана ЂурКО8Иь'

Т."

ynщaJIO .џ ре-

oкpe'fМма.анакра.јујезавршен

ремнјем:. Иако су први пут ПО
вели прекоВor,џвa ЂYPI)Кba у

ФКllJlwyтpel!eЧenpn<Нel9$,
кзабрающн_ .......

CnaPII које мmкewo 1f/A IIDJ"

lIP8X меч у 8:ЗО! То ве цro

сеDAiuoобапyn.хадасмо

чра ах ср&оа. ах цpвoro

ry&vп:ПОТЈ81"O.1D. P831DOCL

lIXjeCМO

""""*"'" ......

... 11'"

prџoa.. ;е.џ-ucoсе вхјесмо

8PIII'IViX ,џpacnю ID uфa
. . Им:ua смо lCDIIТpOJIJa
оо.n,-. iIOIЩО8О са вrpa

.... ма-.е. касввје смо ....

ry&vo.r....,.... црна !'ора је

Аерт испред Вивијанија и Евана
EPJnr

cиra је C8'I'ВКЏ ynlDllJlЏ

'ItМOJDCl8e.ynкмкцe ваше
сакоаоуа,џа.еје 8eJIIOCOxyv

ДШТА ЕТАПА БIIЦМКЛМСТМЧКЕ ТРКЕ ТУР ДЕ 'РАНС

Белгијски

"""""""""јепуво.....,..
цхЈа, .... njэoвwv ....... ""

ycajцa1ll'_JI03Y'I'
Т8Ту"""пpe,џDCi',ux

бнцнклиста

wиоувремену4:49:З9.Дрyrн

Eraв:

ВутN.ВАерттријywфоаао

је6иоИraли}ан EujlВullja-

је слободан дан на Туру. а

CМDIIIfA·M .. ' ...... КN.IDI
те!'С* ....... 1IPpt8JDЮ"Ј)е"'

;ена 10. етапнТурдеФранса..

их, а тpehH Кa.uБЕаав. во-

У срнједу је на програму 11.

',.ЈИ.

дyroj 217,5 килоwетара, од сен

деhи у генералноw nласма-

етапа. дуп

ФnypaдоАлбија..Бицикnнста Jywбо-Внcwе етапу је завр-

ку је ЖIvпIjaв А nФW8МJI,
а прате га Гереј:вт томас •

одАлбија до Туnyзa.

НОВИ

Бервал. Данас

_

ТА

25. СПОРАЗУМ 'АКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И .М3МЧКО ВАСПIПАIЫ МЗ НМКШIl1iA СА iIIОСТРАНИI4 ПАРТИЕPIII4А

Сарадња и са Универзитетом у Невшехиру
Факултет за спорт н фкзичко

""""",,",pкjeчиwa.~

IIJCi,,"JDnер8.,ре.yџбw··1

~актнвностниoбel'laoр;А

вacnктaњe ка Универзитету Црне

сара.цњаl\eиштивишеструхизна
чај за обје институције. нарочито

''''''"'''~''''-

Ьо""","",,""""'I'yo.ojepиn<npewa

awехмруycnocтaAИJIИr:yзааничну

нacraвникa, сараднмха н нстражи

• ...-...осп:јехpruмjeuJlCXf"
c.тAyo6acrw:~
CIIC'I'UII..~дoдao

сарадњу.Рух~никmиhкoг
фоку=.проф.дрс.ооIJooo.
JId и нeawexнpcкew:xane. профдр

аача. као н извoI)eњу заједничких

јеAxnинар.

CenyJcАкпввар.јучеr:yпocтaJl}l·
линовецкљевесаради.е.ПреыаJlo-

Горе и Школа за спортске науке и
технoлont'јунаУкюерэктетууНе

кадајеријечоpaзwјенистудeнa-rэ.

-

казао јеСавиh.

ЈЈ,реенм" У дpyr'OM колу
сјутра У 12.10 часоаа играју са

167 километара.

реалюацији пројеката из области

латералних споpaзywа Факулте

crюpmo<X

. .уха.

Овај споразум је 25. У низу би

научноонстра.жиа3Ч1<ИХ npojeкara..

Поповиh је додао да очекује и

та за спорт и Физичко ааспкта.ње

-Cпopuyк"..-,_.

ВХЧХЈ OPraВD8ЦJIjY rpexo.t

значајну подршкуод ректора Уни
верзитета У Невwех:иру. проф. др

КОШКОЛCКИNинстнтуцнјамамэ06-

ШXOJI.I . . . . . . . . . . . хао.pasмje-

Ма*Пр'ВarJlllja.којијеf1ЩЦJ)aВИO

ластиcnортскнхнаука.

из Никmиha са иностраним вмсо
ТА

а,.

