
СУБD 20. ЈУА 2119. VII 
ЕВРОПСКИ ОЛИМПИЈСКИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ У БАКУУ ОКУПИЋЕ 

ТАКМИЧАРЕ ИЗ 60 ЗЕМАЉА СВИЈПА 
ВАТЕРПОЛИСТИ ЦРНЕ ГОРЕ ЗАУЗЕЛИ ДРУГО МЈЕСТО У ГРУПИ А НА 

СВЈЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У ГВАНГЏУУ 

Јована, OrИteH и 
ДаНИJlО адути Црне Горе 

"Кенrури" на путу ка топ 8· 
• Црна Гора - Јужна Кореја 24:6 (6: 1,4:1, 8:1, 6:З) 

трци ка 200 weтapa. Ти .. ПО~ 
ДОМ пpeдcтa!lНИЦМ Компаније 

]yroпетроп АД која ћеу наред
не двије године подрж3тн цр
ноropcкиonнwпијскиЈСОWктет 
утaкwкчењнwакојаnpeдстоје 
q прије oдnacкa CDopntC'Тa у 
Бакуу, дочекали црногорсхе 
спортисте у управној згради 

КЭЈ<О бк им пожeљenи срећан 
пути дOOpeCJJOp'J"Clre реэултате. 

. звамо .OJDOCO онх ... 
Т8DOI'НIW. ..... caopr .. 
ТIIID • ~ коју ~ 
c..-ru.ujy.~jeтpyџ. 

..... DO.pe6вo.,IЏI6pt~ 

....... _ ........ 6рој 
на Европском OJ[J{),fпијс- НОlIнМориаранJ1JIК!.aЧицанз 

КОhl фестивалу wл:адих у Ба- БУдВеЈоаааКу ... u.Младн 
куу. који почиње сјутра у sa- атJlетмчарн npoбabe, у јакој 
куу наступнhе 1аКuнчари из конкуренцији, да доtry до за

окоБОзеwал.а.ЦрнуГорућеу вршннх борби. што је н циљ 
rлавноw rpaдy Аэер6ејџана I1JIИNчице, кoiaheсетaxw:нчи

предcтuљaти двојица атлt!- ти у ДИСЦИПЛИНИ 50 н 10О .. е

ткчара мз Вара. Onив вој8о- тара краул. ВФОДИЬ ье насту
,џЬ. • ,цu.м ВУјЈАХћ. чn;t- пити ус:кокуудаљ, а Вујнчиh у 

црвоropcu:x c:пopт1IC1'8 см

а::еro,џ::R&rnIмh.-uo.,.. 
ье УЈ CD:J:,IIIec:n',џcц11ПJD1118. 
J(OJIJ(J(O" сада оо ONј фес
'J'JtNJJ.моЬ:даучec:nyjy,ре
као је том пркликоw Антонис 

Семenидес, Н38ршнидкрехтор 
коuпаннје Jyroпетрол АД. 

Т." 

6llЦlltUlИCТllЧКА Т1'КА ТУР ДЕ 8РАНС 

Алафилип се учврстио на врху 
БициклистаКвик-creпаЖxJDljaвA.uфк- 36 секунди заостатка, НСТО као и рпо6ерто 

ЈОШ трнјумфоаао је у ЈОЖЊИ на хроио .. enр у Урав. а пети је био возач Трек-сегафредаPlrOl 
оквиру 13. етапе тур де Фраиса и тако се уч~р- Порт. Алафилкп је повehaо предност иа 1:26 
rnюу вoI)cnyуборби за жутуш.јн:цу. француз wннyтa у односу иа То .. аса. на тpebew: мјесту 
је био нај6ржи на етапи дyroj Z7.2 километра. је друти возач Инеоса Еган Бериал, који има 
која је lЮЖеиа у Поу, док је љегов главии ривал заOC'1'ёm.к од 2:42 wииута. На Туру-сада слије
угенералиоw плacwaнyl'epljиТомасиз Ине- де двије планинске етапе. а прва је данас од 
оса касиио 14секун,ци. ТреЬе вријеме имао је Тарба до Кол ДУ Турмалеа у дУЖИНИ од 117.5 
томае .џ хе:вт из Лото-Судала, који је имао километара. ТА 

ДВОЈИЦА ПЛАНИНАРА ВИСОКОГОРАЦА ЦРНЕ ГОРЕ дАНАС КРЕЋУ У СВОЈ НАЈВЕЋИ 
АЛПИНИСТIIЧКИ ИЗАЗОВ 

Милан и Александар освајају Пик Побједу 
Поводом Aetf!!t година постојаља. nЛа

нинарски клуб Високоroрци Црне Горе ор

raииэује високогорску ехспедицију на 8рХ 
Пик Побједе висок 7439 м, који се налази у 
nлаиинскоw маснву Тјаи Шен.. Побједа је 
rpаннчни врх између КиРГИC'Тcl.на и Кине и 

дио је највеличанственнјег планинског ма· 
си8Э. на С8ијету Хималаји'Каракоpyv-Тјан 
Шен-Пaw:ир. У нови велики алпиннстичкн 

изазов крећу данасМlvlur~ • .А..их...... ~ 
~По6је,џјев:аjмJlx~CТ1I''IkX 

~засае ајетасеa.JlПXЮlсте, в:а.,жо
aJOU.81ПIIJOI0А1ОООмen.ра. YТUJDAI(O'" 
CКJICJI}',1boc lIOISje,џ: је aajмxтjesJurjx се

............ m .. JVWIe'!1LПЈюс"'·r ........ 

.. О8Упu....,-је~мu..Рута 

~'''''-_orrpe6eиaУI<r" 
.... 0А12 ........ ммм а.шојO,ll;7000м~ 
тара, Y1COll.џjuy је nмOl')'k пoc:тa.aJID: 
JCaМIIOМ паје JIOrpe6llo lCOII8ТII ~ јаме 
у CJlJljery ",. бк се 1IpOIX8jua" заје,џо 
саXu:Теаарјем,По6је,џфopldpa .. јсје
"'-;'парМД·'ПУв,ц.ma .. сцјету ... 
СТ'М'КВе~cjnepиoОАпouaтп: 
ПIIII! ....... DpIUШpfIICXП.:,IЏD088.ШI'O 
ре3,JI"Араехстреаоюх·.,џхмyc:JlO8JQd.. 

тpeha оаас::.ост је У то ... е што ТОХОМ ком
DJIeТJIOJ'ycnовапостојхоабх ... JUапскl 
ОпacJlOCТ. Екc:пe,џrџjahe тpajaтx~o 21. р. 
ryna. рекао је Милан Радовнћ. нстакавwи да 
hеовобити први покушај црногорских пла

нинара да се домогну овог иэуэетио эахтје

вног врха високог74З9 м. ТА 

nЛивалиште НаМ6у уни

вервизета у Гвaкrџyy. Судкје: 

соеро (ltraJlнjo) и "" О<ИН>Ј. 
Вrpaчuше: Црна Гора 4 (4). 
Јужна Кореја З (2). Петерцх: 
Црна Гора 1 ОО. 

ЦРНАГОРА,л..о .. lI,I'р
rp.ut.Pцl88ћ2,lIenc.talКb. 
1. ч,'tJL08I42, ћcpoшouIз'Ја
_LbPђdз._ .. 
Cппh2,ДpoDIJ<o8oII._ 
шхь. з, K.JI,Џћ 

ЈУЖНА КОРЕјА, Ј ...... 
.цo.rп.oк 1, Вxo.rjy, Сео
.,. 2, Дaejoкr, c.o.rjy,,,, 
0III'I'I0t, Мо.СУ 1. м...o.r, 
:Х'О ..... 2.,:к.aиr-.Јаехув, 
......... oyиr . 

Утакмица последњег кола 

прелиминарне рунде са до

ъ.tаhином Јужвом Корејо ... 
је за ватерполJtCте цра Горе 

била само эагријавање за нај
важније мечеве наСвјетском 
npвенспу. Изабраници вna

_I'ojomood>acy А'Ј'УПУ 
сжончanн на.цругом мјесту, па 

ье у ocwини фннала сјутра у 7 
сати по средњоевроПСКОId вре

u.енуигратнсаАyttpIJQIjoм. 

Уколико елиминкwy екипу 
~Ф., •• кћ.Щр_ 
he сеууторак 6орнтн за ПOJlY" 
финале саМфplOU.. 

-Ibcjecмo пуио тоn_-

Ia •••••••• 

""'" ёid:J 
чnr,rt._ -------......... • ... r.....,.rj =. ---

ЗА ИЗВАнредНЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ НА МЕЋУНАРОДНОМ НИВОУ И ПРОМОЦИЈУ ЦРНОГОРСКОГ СПОРТА 

Златна плакета Николи Вучевићу 
Славном НБА &еу и првој занјеэди ор

Jlанда.кошаркawyllxкo.цlt)<ie8мhуру

.. ена је јуче Златна макета за нn.aнpeд
не cnoртскерезултзте на међународном 

HНIIOY И промоцију црногорсхог спор
n.Прослuљeном коwаркашусу3nатну 

nлакетууручнли проф. дрДушхоВје
.JDЩ8. и проф. др cтuo ПОn08J1h, уре. 

дНИЦИ часописа који је установио ову 
иаграду. Ријеч је о једино .. црноroрс-

ко .. научио .. часописуу области спор
таЈ(оји је индеwtpaн у двије наjпpecrнж
ннјебаэе података WebofScience i scopus 
. часопис ..моntепеgrin }ournal ofSports 
Science and Medicine.'" проф. др Душко 
Бјепицасеупогледуобраэложењаиагра
де осврнуо на спортски пут npoc1Iaв.љe

ног аса. пожељевwи му даљи успјех са 
penреэе.нтацијом Црне Горе на Мундо

баскетуу Кини. Вучевнh се захвалио на 

награди коју је примио и казао да Црна 
Гора. иако малаэемља. има 8еЛJIКИ број 
успјеwннх спортиста, не само у Црној 

Гори вeh иуиностранству. 
.Мxc:JuIк.џ 101 као cпopnк.ТJI, кроа 

спортможемо.џпpoмoprmeмопpue 

8рхјеџостк х ;џ поJWltOlО lIIJtI,ЏOI 
АYAJDlI прап пут H~. с.х 
сетp)?ЏDlодаТОyp&.ЏlКовав:ајбoD.x 
... ory!1x вa'DIS, казао јеВучевнh_ ТА 

Ј , 

A)eюI: у 1IJU1 са Корејо .... 
Xтje.D: смо.џ ...... о шавсу 
CSJDIIП'pA ........ .џ ~ раз ... 
rpajy, јер CAJ(JI пoje.џпuц 
је ....... овоDlТOucоче-
ЈСује.Aиn .... lМјеfaJlOжо-
ректхО- Фoxyt:јева ОВО што 

IПICчехаод~ГJIe,ЏJIA 
смо АytтpaJlJljyпpcmo сје
.џJЧIIIVXЛЈ,щм:'lJULXДра:а-
8LЗвамо.џw:nо ........ auco 
се .wjecмo мвoro пута ск'
тајап.самојцвомDpOШJle 
I'O,ЏOIe ва фxиuиoм тур

lDfPY С8јетске JDП'e. до6ра 
су eJCJOIL МIКJOOI: ,џ ОаЮе 
в:xjecylll8DUAcмooje ... 
~&ЈП:8C'tO..,..., ...... 

CJUOf"" C'fy 08ОМ t'fIdJ"tk' 
..... мoryboen< ...... "" 
еа,џ је сааха 'J'Т".....-цI uo 
фxu".CUIOpuм'"ПNМО 
oDJ8O.ic-wboj,п,џмсе,џ 
ьемо D JDI8ТA још "tJI8 - ка
зао је ГојК08Иh. 

l<aпкreнДpnrxoв,ry... 
раэмишљасамоо,.хенгурнма~ . 

- Је.- ""МI80 ,џ6ра 
naDI80 lII"t'O t:r-.... аро
..,..Aмepwn-џ ~cy 

се.џrJIXуо,џюсу .. пneтuc 
Ј[Ј.А8. су n.raao aryБJUIJI 0,11; 

_""""""-Ј ....... 
• кејса. uxJDDjyО8АПУВО 
јако~xrpaчa. Y8t.llACf 
Iip<8sy .. Cajna<oj ....... ylle
........,.Дocncy
-уаое-..;ае JII*jeWe. ВIIhe 
тuru: мn. 0'ИХЈјеМ пуво 
D..1IAN .. ,уп ........ дос
"t8 сујакх фJUa'llOL lIJIjeCa8:t 
JCDie.п.џ ce.џpelCТllO па
CIIJIU'Oу ... r8р.фaaue, ..... 
МD 8bJDIтeJIDDiI путек.Ако 

бу.џкоlll'pUAUOУIIUDI 
мoмeJIТIOO.протпГрчке. 
Cp&Qe.apoUDМOCJU ,рао. 

по кеих смо у 'I'JOI .. ПП .. 

.... IOQJIA вeкeкaaelЦlЏlN. 

цје то lSJVm 'I"OJП[J(Q страш
но. ~ ТО је JDaDC, 

......... се.џ heмooay 1W'fr'J 
сџ;мхцу БJIТA МВOl'O КОВ

цеитрксаихјх:. AA!ieкo lIl'
ратхјошlSoJi.e - закључио је 
Бргуљан . 

КЈ· 


