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Злато за Јовану 
Пековић 

Црногорска џудо репре
зектатиЈка]ON.JU.Пuouh 

ОС80јнла је златну медаљу на 

Европском првенству 

за млађе сенноре у руском 

Ижевску. који је окупио 235 
такмнчара нз зз државе. Она 

је јуче у финалном мечу ка

тегорије ДО 78 килограма 
побиједиnа Њемица Терезу 
Це.нхер. Млада НнкшнЬан

каједо побједеуфиналу до-

wла мпонам. На путу ДО фи

нала Јована је п06иједиnа 
Британку Шe.u: Jla,цФОм. 
Seлгнјанку CoфJr вepтrep 

и у поnуфнналном мечу Из· 

раелку Jbr6apJlaиxp. 

Други црногорски пред

ставник. Марко Гymиh 
наступ на шампионату завр

шио је у другом колу кaTero

рнједо 73 КИlIограма. 

Т." 

МЕКСИЧКИ БОКСЕР НАСТАВИО ДОМИНАЦИЈУ 

И У ПОЛУТЕWКОЈ КАТЕГОРИЈИ 

Канело нокаутирао 
Коваљева 

МекскчЈСН боксер сар: Ј(а.. побједа у 55 борби на профн 
вuoА.Јпаpe:s наставио једа рингу. а једини пораз ДОЖИ· 
доыкнира како је проыијенио вио је ОД ФJlOјда Ыej8џqa, 

тежинскукатеroрнју.Мексн- прије шест година у велтер 
канацјеизсредње КOl"reгори;е кaтeropкји. Треиутноје WБA. 
пpemaoуполутешку,.укојој је WБЦиИБФшамnиoисредње, 

побиједио опасиог Руса сер- WБА шампион суперсредње 
rejaКoAJИuнокаутому 11. и власннк WБO појаса попу

рунди. Била је то његова 54. тешке категорије. Т.Б. 

ПРВА ЛИГА ОДБОЈКАWИЦА 

ПРППОСЛЕДЊА ТРКА 080ГОДИШЊЕГ МОТО ГП ШАМПИОНАТА 

80ЖЕНА У МАЛЕ3ИЈИ 

ВињаJlесу побједа, 
Маркесу рекорд 

Вооач Јамахе Мuepкк 8кљал« који је201О. године освојио З8З бода. 
тријумфовао је на Великој награди Борба за п06једуу Сепангу ријеше
Малезије, претпocnедњој трци oвoro- на је вeh после неколико кpyroвa, по
дишњег МотоГП шампионата. Мna· вео је Џех ћbulep на Прамак Дука

ди Шпанац је на стазн .Сепанг~ упи· тију, али је Вињa.nес врло брзо успио 
сао другу побједу ове сезоне, а 23. у да стигне до самог чела. Четврти је 
каријери. Вињалесу је иајближи био био Вan:еиткво росх иа Јамахи, док 
~ркМаркеснаРепсол Хонди, ито је A.llексРквс на Суэукијумораода 
после старта са 11. позиције, а на по- cf! задовољи петом позицијом. Шес

диjywy се љима двојиЦИ прндружио ти је био фрав:ко МорбцеJUI из Пе

возач Дукатија Авр;реа До8ЈЩХО3О. тронас Јамахе, испред тммског коле-
3anaљyjyhн QCN)ању20бодова. Мэр- ге Ф8бхја1Uaprapapa. Mк.nep је кроз 

кес, који је још прије неколико нео цнљпрошаокаооеми.испредДавх-

! 
I 
i 

Мuepкx BК8oa1IK 

дјеља 06еэбиједио титулу, поставио је па петручија на другом Дукатију и 
нови рекорд по броју освојених бодо- возачаСузукија ~aМxpa. који је 

ва у једној сезони. Осмоетруки сејет- у финиwyтркеса стазе нэ6ацио )Коа

ски шампион тренутно има З9S бодо- ва Зарка из ЛЦР Хоиде, па је кажњен 
ва, а у овоroдишњем шампионатује због неодговорне вожње. У генерал
остала још јед.на трка - 8елlf1(а иагра· ном пласману иза Маркеса са З9S бо

да Валенсије 17. новембра. Препод- дова налази се ДО8ЈЩЈСО30 са 2Sб, а 
ни рекорд држао је Хорже Лореицо, 8JONnec тpehи са 201. т.в_ 

ТОП 10 ТУРНИР СТОНОТЕНИСЕРА 

"Сирене" боље у градском дербију 
У КОНКУРЕНЦИЈИ МЛА1iИХ КАДЕТА 

Најбољи Фећа, 
Ајна, Дарис и 

IJICA iAI'" rUEi 1,1 (%5:1%, %1-.z1, %5:1%) 
Спортска дворана: .ТоDOJlJЩa". Гледала· 

ца: око 200. Судије: Коааче..h. B,"IAAJIh 
(I10дгорица). 

ЛVКЛЈ!Ар,IIeтpooh, __ _ 
aII, ..... _.Cм ....... __ 
mxh. ВухOCJlUlЧuxћ, Вуко" Чарапмh , 
~"p~aII,. 

ГAJIEБ: Кв:uceaxh. ксм:.-тхћ. КрUOICa
mшdI. Дparojeall, JJa6oall, _ De-

Прва побједа 
ЈЩICТII 8РUU-RIIIIП 1,1 

(15,1', %5,11, 12:%5. %5,,,) 
Хала:,.нхкољац" . Гледалаца: око 150. Су. 

дије: ВpaIDDПIp Jaв.uxh и Стефа:& Оскајхћ 
mодгорица). 
јЕДИИСТ80ФrАНЦА:МWlJМ"Ца, КOJDEh. 

Кapaюrh,Кprouh, ......... aII,Xaџx6ero
aII,_"'-" __ ...... 
..ћ.1Ieкo .. в.v--",Jopb.Мaџn.. 
~bJ>oпII. ТХјовхћ._Ко

.. ч. ВY;UjJIh. вojd.. Вyja..ah. т. Вy.ullOl!d. 

в.1Iojoћ.д.Вyxuoall,м.Пoпou:b. 
Неописива је БИJIа радост Б}епопОЈЬКИ на

кон првог ocnaреног прволигашхог тријум' 

.......-JI, Туша .... . 8y1C'Ienh, Маша· ..-.-......-. 
Одбојкашице 1Јухе вар у пoтnуности су 

оправдале епитет фаворита у дуелу са град

ским ривалом екипом Гале6а. Лако су доби· 
ле преви сет,док је У другом млади cacтu Га
леба био близу да продужи борбу. У треЬем 
су .Сирене" појачале ритам и утаКМИЦИ ру. 

ТИНСКИ привела крају. 

д.с. 

~ &јм:ОПОJWU( 

фа. 3аслужк.nе су Домзhe побједу. Кренуле су 
силовито н повече са2:0у сетоЈНш. Онда треhи 
npeпycтиnе гошha.wа " на крају у четврто .. по
кaзanе да су боље. м.в. 

Кристина 
Члан Будуhности ФeI)a тa..aкo.a:h. Аја 

CnaПlhнзједннстванајуспјешннјисуучесни

циТоп 10 турннраза нграчедо 10 година који је, 
у Подгорици окупио најбоље црногорске сто

иотенисере у коккуренцији млађих кадета. 
TaљaнOBнh;ey конкуренцији стонотенисера 

до десет година триjyv4ювао са махсиwaлним 
учинком И беэизгубљеног сета. Каодругоnлзсн

рани завршио јеДарис ВehxpoDhиз Једннства. 
док је треhи био љегов клупСКИ друг Автовкје 
~Cnахиhјеуженској конкуреицији 
славила са максималним учинком, испред се

стре 3аве Спaxкh и Ммове Церо.хЬ из Спи· 
на. У конкуре.нцнјидо 12roдинадоминирала 
је 11'ОГОДИШња Кр:стива ПIe6eк (Будyhност), 
која }е тркјумфовала без пораза. Другопласн

рана је била Ајва CIIUJIh а тpeha љена сестра 
з.... у конкуренцији до 12годкна најбољи је 

био ДIPtIC: ~ који је претрпио само 
један пораз на турниру. са истим скором, али 

cnабнјиумeђytoбноw сусретубио је 1opr>e ра
Z08Xb (Слин), док је треЬе мјесто са два пораза 
заузео PцшI ВаТаХОа:Ь. (Сnин). т.в. 

ЕП Ц ДИВИЗИЈЕ У ГОЛБAJIY 

И.ко •• 1i нај60 •• 
мnаДllllrрач 

Голбал репрезен
тација Црне Горејеос
вајањем другог мјеста 

иа Европском npвеству 
Ц дивизије у Италнји 
обезбиједила повра
такувиширанг·Бди

визију, а поред тога за 
Црну Гору иде и је,циа 

појединачна Harpaдa. 
Наиме, црногорски ре-

преэентативацЉосо..аRxкoпЬ прогла
шен је за најбољег младог играча в.ропс
ког првенства Цдивизијеу Лаквк.nн. 

-То је аакеве 8eJIJOtII част, orpoкa:в мо

то sa A8JWI ра,ц. Тcпju:.-је само мој, 
мhцxjuorТlOlLВes1WПвеЬбtvm_ 

1Ip'D'D" Ikвoc:uCDIDocтupe:вIIpe
syжтaт DIUUIDIЮII8'I " казао је Никoлиh. 

Најбољи стријепац wawnионата је Спо

венац матеј ~eк.ДOK је за најбољег 
играча шю.спионата проглашен рус иаа:в 

Allтyвoa. Т.в. 

ДЕКАН 'АКУЛТЕТА ЗА СПОРТ" 'В ДОБИО 
ПРИЗНАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ У ПРМWТИНИ 

Пnакета за Сте.а 
Поnо •• liа 

Декан Факултета спорта и физичког 
83.спнтања Универзитета у Приwтини, 

проф. др МyuCeJooo: је уручио п.nахе
ту декаку Факултета за спорт и физич
ко ааспитање УЦГ у Нккшиhу проф. др 
СТеаУ ~ за подршку у развоју, 
промоцију и афирмацију приmтинског 

Факултета. на којем је обиљежено 40 го
дина постојаља те институције. Насаеча· 
ности која је ynpклкчена у хотелу ..сири

ус- у Приurrмни, поред декана Факултета 
за спорт и физкчко N.cnитање yцr, био ј!: 

присутан Н предсједник Управногод60ра 
yцr, проф. др дyвnto вje.n:цa. као и низ 
заслужних наставника, научниха и аан

наставног особља који су оставили трага 
у претходних 40 година постојаља ове ен· 
сокоwколске установе . 

• 8eJlDDје ....... a.cnoцџlCO&Qeтe 
upnn ....... rpa .... ooje ....... 
Наnj ....... --............,. .... аје-
..... О ........ iiUJDlреа' ........... aaшer 

ТDIII • .., •• ,џје коју пpe,џтu.a.aтe. 

ре.каојf: Попоеиh. -з.а..ч:васара~са 
Фuт-.Пpua .... је ............. 
... 2017. r0.џ8. kЦ8. t:'fce ....... ".e
nиаџјео6а .... 'и.II.cacтa.uуllJnc
lПNhу . IIOIDJICaJIe C:ПOPUYМО~ 
сара,ц&Х, Поред тora. аиачајав број са

Pa,IЏIJIU у DCI'U8 88JiOC''''''' ва'" 
.,и.етус:порта.фua'iiWi'NCIIJIТa808 

уDpкшi"'~"""орсмс;тfAllief ..........,. ..... ""."'''''''"""брцЈ
ТII .. ~~eapцae,~ 

""..,-.-роџје ...... -
110827 .... у.., ....... CII8JIJ. ~JII'I'O 
urui_ .......... јеПOП08ldL 

т.в. 


