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НАЈБОЉИ ПЛАСМАН ЦРНОГОРСКОГ ПАРАОЛИМПИЈЦА НА 
ЛИСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ПАРА СТОНИ ТЕНИС ФЕДЕРАЦИЈЕ 

МИНИСТАР СПОРТА УПРИЛИЧИО ПРИЈЕМ ЗА ЦРНОГОРСКЕ ОСВАЈАЧЕ 
МЕДАЉА НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ У СТОНОМ ТЕНИСУ ЗА ОСИ 

Премије за бронзе 
50.000 еур а 

но 50.000 еура. 

Радовић четврти 

Министар спорта и младих Ни
КOJIаЈаво.иh примио је јуче Фиnм
па Pa,цo.кha, Дејана Бamаиовиha 

и Луху Бaкиha. освајаче бронзане 

медаљеуекипној конкуренцији на 
Европскомсениорскомпрвеиствуу 
стоном тенису за особе са иивалиди

тетом које је недавно одржаноу Хел' 
синrбoргу. Филип Радовиh је, поред 

бронзане медаље у екипној конку' 

-Имамоааjвehenpew:мjeуperно
иукоје сеyпnahују дкPekТ:110 саор
'I'Ж"l'JDOчимекао.цpжuaпоказује
мо KOJDII(O вре,циујемо резул iare 
којеocrв.aрујуваЈПИрепреэеитхиа 

пpecтIDICJIИМ међуиаро,IЏIJDI тах
миче ..... а. а ,цанас ми је посебво 
дPArO ПlТO су премије остваРJVIИ 
оиикојмt;yС:ИВоIDOlПoc:вeheвoc:ти, 

Црногорски стоиотени

сер ФJvom Радовиh након 
настула на Европском пр

венству у Хелсингборгу и 
освојене Двије медаље на ок

тобарско; сеНИОpcI<ој .{Iисти 

Међународне пара стони те
нис организације са 1.686 оо
дова, дијели четврто мјесто 

са Француэом Матеом Во

псом. штоје његов најбољи 
пласману каријери. То је по

зиција која га тренутно води 
директно на Параолим
пијске игре у Токију 2020, 
на које Ье се, поред првака 
континената директно пла

сирати шест најбољепласи

раних играча на априлској 

листи која се подвлачи ЗI. 
марта 2020. Првопласираии 
је Пољак патрик ЧајвОIlCКJl 
са 1.8БЈ.други је Индонежа-

нин Деј ... д ЏејкООсса 1.816 
бодова, док је треhепласира

ни КинезЛхавХаоса 1.697. 
Радовиh и Бохас су на челу 

јуниорске листе играча до 
2Згодине. 

-Јако сам задо.OJЬaS, иа
ков доброr наступа ва ЕО 

самсадeвeтorдоmaou;ци

обуqетвртоr мјеста. ДаЬу 

све од себе да ДО 31. марта 
варедвеro;циве оставеllУ 

шест вајбољЈП ва CJlијету 

иизборимдиректав ПJlас
ман ва llaраomo.mијске 

иrpe, рекао је Филип Ра

довиh. који Ье шансу да по· 

бољша бодовни салдо имати 

брзо' на турнирима у фин' 
скомЛахтијуод 11.AO 14. ок
roбра и холандском Стадска

налуод l.до4. новембра. 
Т.В. 

ренцији, освојио И сребрну медаљу 

упојединачној конкуренцији чиме 
је и остварио свој најбољи резултат 
у каријери. 

Наjиhе вarpaдe уреrиову 

упopиocrи и ис:трајиости, нагласио 

је министар. 

БИВШИ ТРЕНЕР МОХАМЕДА ФАРАХА КАЖЊЕН 
ЧЕТВОРОГОДИШЊОМ СУСПЕНЗИЈОМ 

-Влада Црне Горе и Миакстар

стао спорта сважио помажу раз

вој саорта КОД особа са JIIП,8J[J(,ЦК

тeтDМкроэфииаи:сијсЈсаиз.цвајав.а 
зарадllapaomomиjcкоrкомкreтa 
којасу.кmecrpyковеЬ.ауо,џосуиа 

претхо.цим период_ Реsynтaти ва

mиxnapaoJlИМIlИjaцa IDC обавезују 
да JI уиаредиоu: перио,цу ваcтaJl;И

мо са уиапређeв.eJ.I услова за љи

хо.рад, истакао је Јановиh. 

Спортисти Радовиh. Ващановиh и 

Бакиhкао и предсједник Параолим
nмjcKoг комитета ИropТомxh који 
је присуствовао пријему, захвалнли 

су се мияистру Јановиhу на великој 
подршци н одговорном односукојн 

од самог почетка Министарствоcnор
та показује према параолимпијцнма 

и њиховим резултатима н истакли да 

је велики подрстрек за даље успјехе 
брига коју држава у континуитету 
показује према лицима са инвали
дитетом која се баве спортом. Прије
му је присуствовао и селектор пара

олимпијаца 1boc000ај Луп:улеску. 

Салазар прекршио правила 
АтлетскитренерAJlбepтo 

CaJIaзap., који је радио са Мо· 
:пмедом Фарпом. кажњен 
је четворогадишњом суспен

зијом пошто је установљено 

да је прекршио антидопинг 
правила. Фарах је сарађивао 

сасалазаромод2011.до2Q17.а 

амерички стручњак тренут

но води Најкије. OperoB 
пројекат. који промовиwе 

трчањенадужимдисципли

нама. Салазару је суспензија 
изречена после истраге Анти
ДОПИНГ агенције Сједиљених 

Држава, која је трајала чети

ри године, као и ДВОГОД}lшње 

битке на суду која је вођена 

иза затворених врата. Шесде

сетједногодишњи треиер је 
истакао да је wокирантаквим 

исходом И најавио је жалбу. 

-пројекат
вије, ихти he икада ';0380- 3а премије за наведене резулта

те из буџета Министарства спорта 

Ье за параолимпијце бити издвоје- Т.В. 
лити допииr. Жanићусе .. . 
радујем се мcnrиxтoм крају 
oaor веправед:воr • дyror 
процеса. sa који :так.ца he 
бити, рекао је Салазар. ЧАК ПЕТОРИЦА БАЦАЧА КУГЛЕ СА ОВИХ ПРОСТОРА НА СП У ДОХМ 
Поред Салазара. на чети' 

ри године је кажњендоктор 

ЏeфpJI врауи, еидокринолог 
који ради за Најки. а сарађи

вао је са великим бројем ат

летичара. Фарах је завршио 

сарадњу са Салазаром 2017. 
године, а управо тада је Ан

ТИДопинг агенција САД први 

пут оптужила амернчког 

стручњака за кршење анти

Допинг правила. 

Куглаши у центру пажње 

Т.В. 

Црногорски представници на Свјет

ском првенствуу Дохи Марија Вуко
ВJth.ДaвxjeJrФуprЈПС'јзавршили 
свој наступ у квалификацијама скока 
у вис И бацања диска, а представни' 

ци Србије ће тек на борилишта ових 
дана. Прва Ье иаcryпити Дparaиa То

Mamuxћдaнacy квалификацијама у 
бацању диска. док Ьеу четвртак на бо
рилишта бацачи кугле Асмхр Кола-

ПIИВaЦиАрми:вСиваичевиЬ.Овадис
ципnина he нарочито бити заннмљива 
за наш регион, пошто се, међу з6 так· 

мичара са испуљеним нормама нала

зе петорица са ових простора. Поред 

двојица српских репрезентативаца ту 
сујоwХрватФкmmМпaљeudl.ићte
с:р; IIeэep и кeмan МeшJrh из Босне и 
Херцеговине. Пласман у финале обез-

6иједиhе 12 најбољих. т.в. 

ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШАО УUБЕНИК .ТЕОРИЈА ТЈЕЛЕСНОГ ВЈЕЖБАЊА М СПОРТА" 

За потребе "дифоваца" 
Уџбеник кТеорија тјелесног 

вјежбања и спортак. писан за пот

ребе научно-наставнограда г:туде

ната Факултета за спорт и фмзич' 
ко васпитање У издању Црногорске 

cnоpтtке аl<адемије потписују ауто
ри проф. дрДymкоБjemщa идоц. 
АР дpara.в Кpxвoкaпxh. а уредннк 

је проф. др стоо Поповиh, декан 
Фаl<Ултета за спорт и физичко вас
питањеУЦГ. 

-Је,џао,в;ц:u.eaaOJlOГуџ6еимха 

јестеда се t"I')'ДeIIТJfJI пружеиео
m:одиа С8ЗИlв.а из Теоријетjenес

иDr .;е)l(баља .. спорта и оloloryhи 
ycnjeш:пjynpипремуиauna. ка

зао је аутор Бјелица. који има дугу 

и препознатљиву професорску ка
ријеруна овом Факултету. 

у предrosору оеог J'lздања, на

води се да је садржај књиге усагла

шен са програмом Теорије тјелес
мог вјежбања и спорта. који подстиче 

интелектуални напор r:ryAeHaтa на 

анализу самих основа струке коју 

су одабралн и помаже им да се лак· 
ше сналазеу мноштву веома сложе

ннх веза и одиоса. Аутор Кривока

пи!'! објашњавада ће. кроз уџбеник, 
студенти, између осталог, стеhи и 

знања из опште културе н профе
сионалне eдyKaцJ'lje, адопрннијеhe 
и развнјању критичке свијести и НЗ

учног приступа садржајима из ове 
области. 

ТА 

VII 
НА СТАЗИ ТРШЕСА ОДРЖАНО ПРВЕНСТВО 

ЦРНЕ ГОРЕ У ПЛАНИНСНОМ БИЦИКЛИ3МУ 

ДеМIlР MYIIlIi нај6РЖII 

Најбоа.а усев.орсхој трџ 

У организацији БК кПерун·, а под по

кровитељством БСЦГ. на никmиhком 

иэлетишту Требјеса у недељу је одржа

на Међународна трка у плаиинском би

циклиэму кТрофеј Требјесе", у оквиру 
које је оргаииэоJl.aН и држа8НИ wампно
нат. На трци је учествовало близу шезде

сетбициклиста. Такмичење јеотвореним 

прогласила директорица трке Ана lIeТ

poпhlЬerom. а учеснике је поздравио и 

предсједнихБСЦГ ДејавIIcmoull У глав
нај трци дана у сеииорској конкуренцији 
први кроз циљ је прошао Декхр МYmdI. 
(БКМФРТемпо),дРУТИ јебио његов клуп

схи друг ДparaвЈamопћ. а треhи Радо
cu Јamoвxh (БК Џада). Свакако вриједи 
истаhи и трку јуниора у којој је најбржи 
биоВкколаГруп:коaмh (БК Перун),дру
ги кроз циљ је прошао lJenP Cпaxh (БК 
Мостар), а трehи М8pJr0Лаsoпlli (БК Пе
рун). Умлађим категоријаиадоминира

ли субициклисти БК Перун. 

АКГИВНОCТII ПРОФЕСОРА СА ФАКУЛША 
ЗА СПОРТ 11 ФВ У РЕГIIОИУ 

вк 

и ПРIIWТlIна на скенеру 
HIIKWllliaHa 

Професори Факултета за спорт и фи' 
зичко вacmrrэ.ње УRиаерзктета Црне горе 

наC'I'UИЛИ су са аитропометријскмм мје
рењима ван граница Црне Горе и реали

зовалнмјерењефутсал екиnеПpкпrrиие 
која се такмичи у футсал Суперлиги Ко
сова и тренутни су вицешампиони. Мје
рењима су приcycno.вали и тренер еки-

пе ФЦ ПрИIDТИна ХЈ'9 МOPInr.a. помоhни 
тренерАјдекXaj,џwкидиректор клуба 
Фатос: ДIuпI. хоји су имали увид у ком
плетну мор4юлоmку струхтуру играча 
малог фудба.ла који су мјерени. Мјерења 

су реалиэовали проф. ДР дymxo &је .... -
цасасарадинцимадр JoвaвoмГapдame
...... и мр иаавом 8acJfW .. bell И др 
ФIrnoIApIaI8и wpCua:Сермпајса Ко
леџа Уииверси у Приmтини. Пpoфerop Бје

лица се захвалио на гостопримсгву и сјај· 
ним условима током мјерења и нагласио 
да су наведена мјерења од есенцијалиог 
значаја э.а o.цpel)нaa:.њe тренутног степена 
Морфо1l0шкоr стања cnортмста и упозна

аање треНера и чланоJl.a crpyчног штаба 

са истим. 

ТА 


