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ЈЕПЕНА ДЕСПОТОВМЋ ПРОДУЖМПА УГОВОР 

СА МАЪАРСКИМ КЛУБОМ 

Још двије године 
у Дебрецину 

Црногорска рукомет-

.it 

ПРОМОЦИЈА РУКОМЕТА ОДРЖАНА У БИЈЕЛОМ ПОЉУ 

Петар и Сузана 
УЧИJlИ основце на репрезентаТИ8ка ЈеJlена 

Деспотовиh продужила је 
јуче уговор са ДебреЦИНQМ. 

ДвадесетпетоroДИШЊН лије
в"бек остаћеУО80М мађарс
ком клубу још двије године. 

ДecnотовиЬева }е нacrynа

лаза подгоричку Будyhност 

до20IS.године.акмanајеели
эоДУну љубљанском к,...,. 

Члан је репрезентације која 
l'Iе нacтynати на Свјетском пр
венСТВУУЈапанукојепочнње 
30. новембра. Д.П. 

Е 
i I . у оквиру пројекта Ев-

ропске рукометне федера

ције јуче је у бјелопољској 
Основној школи .. МаРЈ<О 
Миљанов- одржана промо

ција мини рукомета и том 
приликомуручена и вријед

наспортскаоnpeма. Ученици 

овеваспитно-обраэовнеуста-

I Г'~ 

ЈеJlеи8 Деспотоaxh 

СЕЛЕКТОР ЖЕНСКЕ РУКОМЕТМЕ РЕПРЕЗЕКТАЦИЈЕ CP6IIJE 
ЉУБОМИР ОБРАдОВМЋ ОБЈАВИО спИСАК ИГРАЧИЦА СА сп 

Повратак Андрее Лекић 
Свјетско рукометно првен

crвo за жене биЬе одржано ОД 

30. новембрадо 16. децембра у 
јапанском граду K}'JIIUIO'I'Uy. 
ТИМ ПОВОДОМ, селектор Љу-

6cnorp OбptIЏ'Пb са.општио 
је шири списак игра.чица на 

које рачуна, а на њему је по
НО80 најбоља српска играчи

ца Aв,I;peaЛeкd.. које није 
бнлоупоследњкм акцијама 
државногтнмз. 

На Обрадовићевом спис
кусу: ЈоааваРисоaиh.Крс
ТJOUIГpaou.ц.Кaтapllll8.To
кашепh.МаркиаlIaJnxh, 
Сааа_-'_ 

МJVIОШQмh, ДJrjaвa Ра,џ-
aojnxh, ___ """""h. 
с..ђав.оПоп-JIaзxh, дpara

о Ц8Xjd. ЈоNlUo МJvroje-.,.,. ... _-........-.---

--.,.......,. ~м.ријаO6pцoah.'е-
Jlео Тркфувonh. еа.. 
ВyJo.xb" ....... Кou ........ 
Јо .... ЈО80.кh.АвдреаЛе
кмh.Кр.стхваЛхшчевxh, 
1'амара Радojuxh, A.lr.еК'" 
CaJI,Qa ВyкajJroaћ, Јце
о Л.uxо, ДВjaIIa шТ'@ ... . ""'""", ... ,....-. 

Репреэентацнја Србије на

лази се у групн са AвroЈЮМ, 
KytSoм. HopвeJD]{OМ, Хоnu

,цијом и CJlоаев:вјо ... По три 
најбоље селекције из С8аЈ<е 
групе иэ60риhе пласман у 

главну фазу таЈ<мичења. а 
пласман на уолимпијсхе ква
лификације нэ60риhe екипе 

пласиране од другог до се,ц-

мог мјестаиаовом wампио

нату . 
д.п. 

ТЕСТМРАНЕ И РУКОМЕТАWИЦЕ БУДУЋКОСТМ 

Тестхрав.е pykометашхца Sy;ђrћвocтx 

Проширена база 
Професори Факултета за 

спорт и физичко васпитање 

Универзитета Црне Горе. про

wирили СУС80јубаэу резулта
та и мјерењем рукометаwи

ца ЖРК Вy;цy1uюcт. Увид У 
резултате мјерења имали су 

тренер РУЈ<ометзwица Дра
ra:. Aџxh и чланицастручног 
штаба Бојана Поповиh. Мје
рењасуреалкэова.липроф..цр 
ДymкоБјеЈощасасарадници-
1o(3..цp}0NJI0М Гapдameaиbew 

и мр Иваном ВаcиљeJlиheм. 

-~уltlати МјеРеЈЫ супо
IWWDlpenpeзeвnтиaвепо

датке, ва ос:вову којкх he се 
дефииисатк wодел:ие кapuc
тtристхке арху:вcкюr:руко

меташица, с обзиром на то 
.ца се рар;и о иrpaчхцама 

које t!Y С80јим XC:КYCnOM Х 
pesymaтxu:a, ааје,џо са тре

ВероМ Aџкheu:, "'01'0 пута 
~OKa3LI(J(.цa серадк О најус
пjeшиxjeu:юrynСХОWКOJlеЈ(
noyуЦрвојГорк-саопштио 
је професор БјеllИца_ 

новесуужквалиудружењуи 

игри саједним од најycnјеш

нијих црноrpoct<ИХ рукоме
таша и предсједником рсцг, 

1Inpoм:~,каоиса 
бмвwомрукометаШИЦОN еу. 

S8IIOМ.JIuoaвh.данас селеЈ<-
тором млађих категорија 

Црне Горе. 

Каписода је казао да га 

јако лијепе успомене вежу 
за Бијело Поље. јер је муш

ка рукометна репрезента

ција Црне Горе своје прво 
велико такмичење -Европ
СЈ<О првенство изборила уп

раl!lOУОIlOМ граду . 
-1IPOjeXaТ Европсхе РУ" 

кометне феАерацвје, у ок

...."кojerје-..;.l)eиa. 
опре .... JlJlje.пајешавса,џ 
севашхнајмnaђврукоме

ташхирухомeтarшще оп

робаfyуО8Ојxrpи.Самоucо 
6y;џтeynopвxМOJКeТe l5мтx 
будуЬ ................. 
којх ье аоју АР-ОУ пре,ц
C'f'UJWmJвa nj:8eђxм ајет

Ck81rII~Нaтoм 

"I~ 1 

путу 6. ПYJIO препрека, 
.ека,џ ье бwтw Т'@DIJ((),aJIJ( 

-.. cиrypJIX .......... 
тат у спорту нкје нешто 
што па,џ сане6а, то)е,lПl'O' 
~ CNX~u.и.. 

мукотрПRИ ра,ц. који ..... 
се на крају иCПJIaтJl. ако то 
.-о8OJWJO жeJIJIТt;, казао је Ка
писода ученицима, можда и 

неЈ<ОМ будyhем РУЈ<ОМетном 
репрезентативцу. 

ПромоцијИМННМРУКОNе
та је присуствовао н предсјед

НИЈ< Опwтине Бијело Поље 
IJeтap СмОЈШaкh, који је ка

зао да смо прије мјесец дана 

sзједно били на отварању ре
Ј<онструнсанеспортскесале 

и њеног поновног стааљања 

у фунЈ<ЦНју наставе н cnорта. 

lасххна КaJrиh. дирек
торка wколе је изразила sз

довоЉСТ80 што су домаћин 
промоције мини рукомета 

за цијели сјевер Црне Горе . 
Она се эахвалила ОПWТИНИ 

и центру за спорт и рекреа
цију на донацији спортских 
реквизита, који ће, како је ка

зала. умногоме помоћи ква
литетнијој реализацији на
ставе фИЗИЧЈ<ОГ васпитања. 

ву,џооор ВyюdIoxh је 

ЗАВРШЕНО ПРВЕНСТВО ЦРНЕ ГОРЕ У MUAY THAI 

Најбољи клуб Биг Бабол 
Финални турНИр првен

ства Црне Горе у Muay thai 
ОДржан је У Щ Игало У ор
ганизацији националног 
Савеза. У програму шам

пионата ynриличен је семи

нар, а гости Muay thai Саве
за Црие Горе били су Иsтok 
Вopкanмh, предсједник Са
веза Словеније, једанод пио

нира овог спорта у региону, 

cama Воркaпиh, репрезен
тативацСловенкјеи један од 
најбољих бораца у региону, 
тe3Drкa тop;мh, шеф канце
ларије Мшу thai са8еза Сло
веније. 

Наwaмпнон;rryјеучестео
вало пет клубова конститу

ената Савеза из Подгорице, 
Тивта, Херцег Новог ... Најус
пјеwнија ехиnа шампионата 
је Muay thai клуб Виг Бабол 
који је освојио пет 3Jlатних 
медаљаидвијесребрне, као 
и пехарэа иајылађег побјед
ника wаuпионата. 

3Jtaтнe Медаље ОС8Ојкли су 
Димитрије ТОПDCоаиh, Не

маља IПbeпаковиh. Нико
ла Yљape!lJlh, Новак Тома
шевиh и МюrошПетровкћ 

који је уједно био и капитен 
екипе. Пехар sa најмлађег ос
вајача златне медаље припао 
је Димитрији ТОWКО8ићу_ 

Савез и Клуб ПобједНИЈ< 

сусе потрудили да манифе

стација протекнеу најбољем 
реду, а уоке.иру финала на

грађени суспонэори и дона

тори Muay thai Савеза Црне 
Горе и покровитељ мани

фестације Опwтина Херцег 
Нови. Охрабрујућу вијест 
за све ПОЈ<лонике Muay thai 

_r-, 

спорта донио је и подијелио 
Иэток ВоРЈ<апиh, члан бор

да директора ИФМА. Оче
кује се и званичан позив 6. део 
цембраИОЦзаучешhеМuау 
thaj спорта на Олимпијским 
IU'pЗма. Такође,договорени 

су wеђународни турнири у 
децембру у Љубљани, као и 

учешће на турниру Бор60м 
против насиља у Војводини 
у организацији великог ен

туэијасте и шампионаМкше 
Вачулоаа. А.Д_ 

Промоџјарухомета 

казао да нема ништа пле

uенитије и љепше од игре. 
да oHao6oгar..yje човјеЈ<а 

-Даседру .. теКРОЭID'I'Y, 
,џ sajцRocaa.oмpacтeтe,,џ 
поста:вете AQбp_ cnopтм_ 

РУКОWeтaJПJl,јерјеcnopттај 
који нaмek 3ДPUt C'I'КJI08e 
1IOOOTa-каэао је Вукиhевић, 

док је Сузана Лаэовиh пору
чилаuалиwанимадасе баве 
спортом, уче wколу и буду 

добри ЉУДИ. 
Билиqприсутниипред

ставници Центра за спорт, 

као и РК Je,џlв:cno. 

М.н. 

ТЕНМС 

Пораз 
Миомира 

Кецмановића 
Српски тенисер Мхомхр 

Кeцu:a1l()8l(h претрпио је по

раз у другој рунди А групе 
НехтГен Ат финала уМи

лану. 

Млади тенисер иэгубиоје 

одАустралијанцаAllексаДе 
Минорасаl;3, ПОce'I'Oвнма4:1, 

4:3,1:4, 4:0након једног часа 
и 26 минута игре. 

КецмаМ08ић је у првом 
колу побиједио Норвежани

наКасп~Pwџ.аутpehем 
колу му је ривал Алекс,,

~ep дuидо ..... -Фокина из 
Шпаније. У случају побједе, 

Мио мир би могаодасе нађе 
у полуфиналу овог турнира. 

С друге стране, српска 

тенисерка Нина Стојановиh 
пласирала се у друго коло 

челенџера у Шенджену по
бје.цом над Тајланђанком 

Пеaиnaрн llnипуеч са 2:0 
у сетовима. Њена РИ8алка 

у наредној рунди биhе Ки
несЈ<Иња Чанг Лију. 

Д.п. 


