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УСПЈЕШАН НАСТУП МЛАДЕ И СЕНИОРСКЕ БОКСЕРСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ЦРНЕ ГОРЕ НА ТУРНИРУ У ЗАГРЕБУ

ШАМПИОН ,КРАЉЕВСКЕ КЛАСЕ" МОТО ГП ШАМПИОНАТА ПОБЈЕДОМ ЗАВРШИО
СЈАЈНУ СЕЗОНУ

Марк Маркес
најбржи и Валенси'и
Шампион

.Краљевске

класе" Мото гл шампиона'
таМаркМархес побједом је
завршио сјајну сезону у којој
је освојиотмтулу. Возач РеП
сол Хонде славио је преддо

маћом nyб.лиxoм У &лексији,
а трку на стази .Рикардо Тор

мо" је извоззо33. 41:21.469. Дру
ги је кроз циљ прошао возач
Петроиас]амахеФабиоКuр
О}Џ'IНчsа у:.ерТJlра за "Јадраиска бисер"

тараро

(+1.026), док је трећи

тркузаврwиоЏекМкn:ериэ

Седам меда

Прамак Рејсинга (+2409). ло
редак првихдereт комплетн

рали су Ав.цреаДОВЈЩИОЗО.

Кupтa.p&po, Маркес:: и Милер

АпехсРнвс,Мuepиx ......

за "црвене"

Марк Маркесје победом у

налног Шпанца. У геиерал·

Jlеативо Раси, Џек Мxn:ep,

8аленсији 33.вршно сезону са

ном пласману иза Маркеса

КaJlКраЧ110УИФранкоМор

420 поена. То је статистички

су Аццри ДОIIJЩJfОЭО са 269

БИДeJIJI.

Млада и сениорска репре

RxвaРадевовиЬ. сребрна од

горекој екс педи цији у глав

најбољи резултат у сезони у

бодова, МанРИКВJDЬaJlес је

зентација Црне Горе имала
је веома успјешан Hacтyn на
међународном ТУРНИРУ .. За

лнчјасуосвојклнТамараРа

ном граду Хрватске борави

дyso8Jd1 JI невад Маркоaиh
а6ронзу&nP'aдeвuмLн.а

Днјелнnи правду на турниру

гребопен", Са четиризлзтне,

жалост војава Гојкоaиh није

. 'ђорl)xjе Пероaкh к GJwкo

двије сребрне и једном 6рон3аном медаљам .. црвени" су

имала противнице, али је

]а6учавхв:.
Поред ревије у Будви цр

нап равилиоДЛичнууверти

ру за .. 29. Јадра иски бисер"
следећег викенда у Будви.

зато у 3агребууспјешно од·

rpe..

историји МОТО ГП wампио-

трећи са

Росх. A.Jrеш Ec:naprapo и Пм

ната, а тријумф у Валенсији
је 12. овосеэонски за феноме-

АлексРивс, ФабиоКАрта
раро. Даиип:о Пeтp}l1iи. ва

Еспарraро.

Т.В.

ПРВИ Д6МЈА МАРАТОН ' ОДРЖАН ЈУЧЕ У БЕОГРАДУ

IIК су И двојица судија. који су

Доминација Кенијаца

радиласпаркн гмече.ве.
кери репрезентацкје Нхкма

ногорске

ре п резентативце

Кенијски атлетичариДоминирали r:y иа мз

почетком децембра очекује

ратоку и полумаратоку првог ~Србија марато

РужхhкВајра.. л,цеwоцЬ.

учеwhе на међународном

на". ЈСојије јучеодржан уБеогрaдr. У мушкој

Зл атом су се оки тили CnфааСuковиЬ, Петар Лије

задовољни су оствареним ре
зултатом, као и приказаним

турннру Дм л адинсказлат
на рукавица" у Лесковцу.

Сповr у времену 2:19.19 сати, док је ЈСОД ма·

ше...Ь. Еџ:и

боксом на турниру. У црно-

Т.В.

A.Itxoaxh •

211, адаље слиједе:

Jlес, ђоаи мхр. Вan:еитиио

кон курен цији побиједио је liДJOa Ћерутхч
ратонки тријумфовала срп ска атлетичарка
Теодора CJo.tовиh (Z:41.31). Побједиик полу
маратоискетрке на 21 км умушкој конкурен

3АПАЖЕН НАСТУП UУДМСТА ГОРМЦЕ НА ЕВРОПСНОММ НУПУ У МОСТАРУ

цији је Кеиијац МnjyКocrex са временом

Такмичари Џудо клуба

од 1:08.55. ДРУГО мјесто припало је српском
атлетичаруМюlааМJcтpoaxhyО:IO.IО. АОК
је на трећој позицији завршио још један Ке
нијац -Euјџ.аМутукуВамбуа О:l1.l3). У жеи

Горкца су остварили 33. па·

ској ЈСонкуренцији најбоље вријеме од 1:13.02

иpa]oткh (1:14.05), ДОЈС се на трећи степе

же н резултат на Европском

имала је Ици Џепhyuбa из Кеније, друга је

НИЈС побједничког постоља попела Кеннјка

купу ~Вopca о пен" у Моста·

кроз циљ прошла ср пска атлет и чарка ОJlИ-

рут Иувр;у Мбата (Ј : 17.19).

Подгоричанима три одличја

Пре)(о

3.000 J"'IeCJlJlXa

Т.В.

ру, на којем је наступилооко

lSOOтакм ичара из скоро свих

ПРМЈАВЉМВАЊЕ РАдОВА ЗА нонеЕРЕНЦМЈУ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАдЕММЈЕ
ДО 15. ФEliРУАРА 2020.

држава Европе. Подгорички

клуб су представљали чет'

Свјетски позната имена у Дубровнику

ворица такмичара, који су

освојкли три медаље - }едно
злато и двије бронзе. Најсјај·
нијим ОДЛИ'lјем окитио се

Пет пленарних: npeдавача,

ВorAIoB ]oaaвo8кh, док су

свјетског реномеа, пренијеће

брои33.не медаље освојили

саоја знан.а на конференцији

Ђорђе Квежeurh и Иемаља

Црноroрске СПОРТСЈСе акаде

PaдyJJ08м:h. 3апажен наступ
имао је и НикOJlа Перо8JIh,

мије, ЈСоју је , Интернаци о
нална асоцијација учеси ика
олимп ијске академије наја'
8"ла на свом сајту као међу
иародни догађај 2020. годи

који је у Мостаруостварио по

nовичанучинак - остварио је
двије побједе и два пораза.

Четири таххичар& - три ..eДLIW

вacтynowЈЈаШПмцџпџу

в.ихо80rтpeвqa Дејана Ila.кhoиha.Нмајув:ашуПJ1fY
ВОдРШХУУ08aXllOМрААу. уз

варер;во.. ВepRор;уоспари
тхјош8КШtycпjen,рекаоје
предсједникЏКГорнца Есад

,џк:raуМост8ру,DOИрадом

рјерев.е да he ОА еюmа у

. ЕскоШаиновић.

-Вео .. а смо 3ЦО8ОЉИИ

т.в.

ЛИГА WАМПИОНА У UУДОУ У ПОРТУГАЛУ

Бронза за Црвену звезду
Џудисти Цраеве звезде
освојили су брон33.ну ме

ске екипе ЕСБМ Бланц Мес

Рустам Орујо8, Алексан

нил, упрвом мечурепасажа

дар Рајчxh (до

даљу у Лиги шампиона у

истим резултатом је слави

фан Мај,цОIl. МIVIaa Вув

португалском

73

кг), сте

неу 06лас:тн спортских наука.
Конференција се одржава у
Дубровнику од 2. до 5. априла
наредне roДИне. Међупленар
ним предавачима r:y проф. др

-Ријеч је о искусвим ва

СеJIЧ}'К Ахпииар са Универ
зитета Неllшехнр у Турској,

УЧВХМ:иcrpbOI:N"IИМaко;.

проф. др AдxnCOB Маркес.

ције ,цисхутовати о aктyeJl'

~саучeaoщtrкaxoкфepes

са Универзитета Лисабон у

IDDlпитuькмаизОЈППОД

Португалу. проф. др Горан
Гарбмо, са Кннеэиолошког

ручја спортске ваухе. То Ье

ЦрноroРСЈСа спортска ахаде
мијаусараднјисаФакултетом

бкти ПРИJlИJ(а за размјену

sa спорт и фиэичко 1I3спитање

ваjaктyvпoфп:

сазвав.а

yцr Н другим међународним

.. тtмаТЈПСа 06JU1СТИ u.ep;м

партнернwа, ЈС30 и под покро

цхвсКЈо:, хумаииCТJI'IICКI:

BНТVЬCТВOM традиционалиих

вауха. ПОJlJlТККa и пракси

и иовихпартиера. Пријављи

..еве версо

Одивеласу.

ла против румунске екипе

чxh, ДоNJDDO(

гдјесуубор6и 33. треће мјес
ТО побиједнлируски Ратнбо

Цлу6УЛCnОртЈОМупиципал
из Букурешта. .Црвен0-6ет(

ЈСГ). Дaotrpи ГераСИКеЈ[Ј(О.
Иеwaв.a Мај,ц08 (до 90 кг) н

факултетета Универзитета у
Сплиту. проф. ДР Мурат Те
кив са Уннверзктета Карамз
ноглуМехмет6и, уТурсЈСој и

3:2. На путу до постоља

су у Поpтyraлу наступиftи у

У ЈСОНЈСуренцији преЈСО 9Окг

проф. др Xyro Сермевто, са

иsaюa:засавре

Звезда је стигла после пора33.

саставу: Стpanou.Вyвчиh.
МиxaюrМорохoju (дОббкг1

ЈСап итен 8ојаа Дошев.

Универзитета Коимбра у Пор

пeк-noecmpn.фкзхчкеак

ваље радова sa конференцију
је отвореио до 15. фебруара

тугалу.

Т1OIBOCТJI и~. казао

2020.

рец

у првом ЈСолу 3:2 од францу-

PeCeJI (ДО 81

Т.В.

Т.В.

