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У КОЛАWМНУ ОДИГРАНА .ТРИЈАГОНАЛА· ВЕТЕРАНА 
КОЛАWИНА, НОВОГ БЕОГРАДА И НМКШМЋА 

Атрактивни потези 
/10. • •• 

ТОКОМ викенда у Спорт

ехОМ центру у Колашину 
виђена је занимљива ка

wаркашка манифесатција. 

Наиме, у "тријагонали" иг
рали су ветерани, ОДНОСНО 

бивши кошаркаwи старији 
ОД 45 година домаЬег Кола
wина, Никшнhа и Новог Бе

ограда. Утакмице су игра
не са четири периода од по 

осам минута. Судијесубиле 

Борис Рэкчuxh из Бијелог 
Поља и Браико Шhекиh из 
Верана. Виђена је занимљива 
кошарка, са доста атрактив-

ВетерaJIJI У КОJlaпDOlY 

них потеза. ПодсјетИJlИ су би
вши мајстори насвојераннје 

умијеhе н знање. Ипак, како 

се чуло акценат је био надру
жењу и евоцирањууспомена. 

у екипама је било и неколи

ко бивших прволигашких иг
рача.У Новом Београду Аца 

Па-lIOПh,уНикшнhуRккo
JIa Ta,џh. а Колашину Горан 
Тоp;иh. 

Резултати : Колаwнн-Нови 

Београд 50:59. Никwиh-Нови 
Београд 39:41, КолашНН-НИК
wиh49:49. 

м.н. 

БЈЕЛОПОЉСКИ КОШАРКАШ ПОЈАЧАО РЕДОВЕ ИБРА 

Љујић поново у Рожајама 
Коwаркаши Ибра почели су припреме З3 нову сезону у 

којој he се таХМИЧИТИ наДва фронта, црногорској Ерсте ЛИГИ 
И ПОНОВО, након сезоне 2017!I8. регионалној Балканској лиги. 
Екипа из Рожаја је припреме почео са неколико нових лица 
у ростеру, а једно ОД њих је Марко Љујиh из Бијелог Поља. 
Двадесетдеветоroдишњи 208 сантиметара високи центар се 
вратио из редова АБА 2 лигаша 3рињског. у чијем је дресу 
прошле сезоне постизао 8,1 поен и 4,7 скокова у регионал
ном такмичењу. м.н. 

ЛРОФЕСОРИ ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ФВ НАСТАВИЛИ СА 
АКТИВНОСТИМА ВАН ГРАНИЦА ЦРНЕ ГО РЕ 

На скенеру и Косовари 
Професори Факултета 

за спорт и физичко васпи

таље Универзитета Црне 
Горе наставили су са антро

пометријским мјерењима 

ван граница Црне Горе и ре
ализовали мјерење фудбал

ске репрезентације Косова 

у Приштини. Ова фудбал
ска реnpeзентација, узраста 

до 19година, припрема се за 
квалификације за Европско 
npвенствоуВелсу.Мјерењаr:y 
реализовали проф. др Душ

коБје.mщa са сарадницима 

дРЈоваиомГаpдamевиhеми 
мрИваиомВасиљевиhем и 

дрФитимАрифии мрСам:и 
Сермакса.ј са Колеџа Универ-

си. у Приштини. 

Селектор репрезента-

ције Косова Рамиз Крас
JJИhм:, његови помоhници 

Вазмм Рама, Ђељај Кара

бегу и физиотарапеут Исуф 
марај присуствовали су мје

рењима. професор Вјелицасе 
захвалио на сјајним услови· 

ма које су имали током мје

рењамnадих фудбалера Ко
сова и нагласио примарни 

значај морфолошке диiаг
ностике за младе спортисте 

јер усљед нестручног рада 
може доhи до негативних и 

штетних посљедица по локо-

мотории апарат. 

Т.Б. 
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ОДБОЈКАШИ ЦРНЕ ГОРЕ ДАНАС ПУТУЈУ НА ДЕБИТАНТСКИ НАСТУП НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ 

Министар пожелио 
срећу и успјех 

Одбојкаwка репрезента

ција Црне Гореданас путује 
за Холандију, гдје ће npви пут 

учествовати наЕвРОПСКОМ ПЈ)'" 
венству. ТИМ ПОВОДОМ синоћ је 
црногорски национални тим 

посјетио министар спорта у 
Влади Црне Горе НикonаЈа
вовиh, који је предсједни

куОСЦГЦветкуПајковиhу, 

селекторуВељкуБamиhуи 

играчима пожелио успјех на 

тако великом такмичењу. 

-Подсјетио бих да смо у 
четири КОJlективва спор

та ваcтyxumи: са шест ти

мова ва европским и ојет
CXJII( првеИCТDIМа, што је 

великиуспјехзаЦриуГору. 
Ва ОJIИМПИjCXJlJol иrpама у 
Лондону 2012. JВlaJIИ смо 
жеис:кирукомет и мушки 

ватерПОJlО, што аиачи да је 

I(pнаГорабиn.aпре,цставље-

Србија путује за Брисел 
као цpмoropacи м OД6OjIWUМ ср6кј@ данас путују на Eвpona:o 

11p11!l1C1ВO, ЏIOэа Бpten l'Aie l'Ie стартоватм V rpynм Б npon8 ње
f!4НCI!, дс* rII! ОСТИ! МI!ЧI!IIe ПРЕ ФаЈ@, npone споен<е, Шnaни;e. 
_" __ Y_·'-"P~""" 
CaOnWntO је GJCr.I8 ТtfOIa kOjМ rII! l4I'PaIМ ка lCOtI'I1М!НR.II waмnм
онату. Наaиxvсу-тext8NpМ ....... ~ .. ВywТ~, "-''''" --_._",""",...бора 
-_._-.6оооорм--
мара na.џ ...... , петар 1(pogI . ...a .. A-.ДIIP ~ 
nPtlМa'lll у .... КouotнмIi, марп ............... neТ,.III • 
JluapYd,.I'" 

ТА 

Јаиовиh: Остварнте аацртаии pe3Y.IIТaT 

ва са два КОJlективва спор

та, а рецимо IЬeмачка са 
само јер;иим. То је само по 
себи феиомеиanаи резул

тат. Што се тиче одбојке, 

први пут у историји Црие 

Гореимамоcитyaциia;царе-
презевтација путује ва Ев

ропско првевctJlO, момци су 

БИ1lН сјајан током DaJIИфи
кација, одиrpaJIИвеЈСOJIИКО 

зaиcraОД1lИЧВИ]l:мечоа.Ос

таје вам да .... пожелимо 
c:pehу,вehовојеиаузетаире

зynтaт. Тешкоје очекивати 

иека чуда, али ММCJI.)(М да 

Ье, што је иајважиије, дос:

тојно представљати Црну 
Гору, а ја им од срца жеJIИМ 
да резуnтaт који сузацрта

JDI иакрајуи oc:rвape.изјавио 
је министар Никола ЈаНОllиh. 

Предсједник ОСЦГЦветко 

Пајковиh поручио једа репре
зентација спремно дочекује 
историјски Hacтyn на Европ

ском првенству. 

-Све СМО припреММJIИ за 
историјски иаступ иа EI!
ропском првевству. Има

JDI смо с:јајвеус:лове, момци 
су иЬ два мјесеца иа при

премама, једини проблем 
је што :вам је прошле ве

дјеље отказала репреэев
тација Ирава са којом смо 

требали да одиграмо два 
прИDpeМ8а меча :к да од" 

рар;имо вexoJIИКО заје.,циич-
кю: тpeиииra. Ocraло је све 

БИJIО У најбољем реду, 11iY
rачак припремии период 

приведе&: је крају. Ово :вам 

је први наступ ва европској 

с:цев:и. има мало позиnoиe 

треме,аливјерујемдаhеиr
рачи бити с:премв:и, распо

ложени и CJIJIИо мотиви

cas:и да дају вајбоље што 
MOryy овом тренутку_ Све 
пomтyjeм:о, али ве бојимо се 

иикога, казао је предсједник 

ОСЦГ Цветко Пајковиh. 
Т_Б. 

УСПЈЕWАН НАСТУП ЈЕдРМЛИЧАРА ЦРН Е ГОРЕ НА 52. БАЛКАНСКОМ ЛРВЕНСТВУ 

Пет злата и сребро за "црвене" уТ ивту 
На 52. Балканском пр

венству у једрењу, чији је 

домаhин по први пут била 
Црна Гора, црногорски 

једриличари су освојили 

шест медаља - пет златних 
и једну сребрну. Са по два 
злата су се окитили МиlIИ

вој Дyкиh И Никола Голу

бовиh, док је Давило Јов
чиЬосвојио по једно злато и 
сребро. НиколаГолубовиh је 

тријумфовао у класи Ласер 
4.7. укојој је иза себе оставио 
Грке Јорroca Пanaдакоса и 

'асаиоса Кeфan:овитис:а, као 
и у опеН 'дијелу такмичења 
у овој класи, у којој су на по
бједничком постољу грчки 

једриличари овога пута за

мијенили мјеста- Пападакос 
је био сребрни а Кефалони

тисбронзани. Данило Јончиh 
је до злата дошао у класи Ла-

сер Радиал испред RикОJIaCa 
Гикоиис:а из Грчке и Махси

llИJIИjава Рос:кија из Руму. 

није, док је други црногор' 

ски представнику овој КJlаси 
СтефавAиђeлиh после пр

вог дана био други, а завр
шио је на четвртом мјесту. 

У опен дијелу такмичења 

класе Ласер Радиал златну 
медаљу је освојила ЕбруВо

лат из Румуније. сребро је 
припало даиилу ЈОlI'IИhу, а 
бронза је завршила код Грка 
НикOJlaСЗ Гиковоса. У олим

пијској класи за једрилича

ре Ласер Стандард тријумфо
вао је црногорски 01lИмпијац 
Миливој Дукиh, сребро је 

освојио Грк AlIИrизaкис Ле

оиидис, док је до броизе сти

гао Иво Тодоров изБугарске. 

после велике грешке Илије 
Марковиhа који је престу-

пио на старту последње ре

гате, дисквалификован је 
па је на крају Балканско пр· 

венство завршио на петом 

мјесту, а имао је медаљу у 
рукама. Дукиh је освојио 

3JIд.ТНУ медаљу и у опен дије· 

лу такмичења испред Али
rизакиса Леовидиса из Гр
чке н бронзаногКанађанина 

Карима ФИJIaU_ 
Т.Б. 


