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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
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ДВОЈИЦА ПЛАНИНАРА ВИСОКОГОРАЦА ЦРНЕ ГОРЕ дАНАС КРЕЋУ У СВОЈ НАЈВЕЋИ
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ЗА ИЗВАнредНЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ НА МЕЋУНАРОДНОМ НИВОУ И ПРОМОЦИЈУ ЦРНОГОРСКОГ СПОРТА
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