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НОШАРНАWИЦЕ 6УДУЋНОС16ЕМАКСА НАСТАВИЛЕ СА 

ПОБЈЕДАМА У ЈАдРАНСНОЈ ЛИГИ 

Серија без краја 

Ва реду rocтoaaa.e ПapтJI3IUIТ 

Кошаркашице~ .цpyroj ,циОIDЩJl, када смо 
Бемаксанаставилесусерију аа шест мхкута nocтxrJD( 
побједа у Јадранској лиги. ДNпоева.Мо)l(A3.баиa.JIИО 

Накои два стартна неуспје- пучи.an:киије6иопpoб!leм 
ха на rocтoвањима у Цељу и увапа.,цувehу0д6раих.Јер 

Старој3аroри,Пoдroрнчаике оештоуиrpкимамо,има

суурегноналномтакмнчењу .. о из arpeoпие одбране. 
нанизале пет побједа и сада из 8pXJВcкor притиска ва 

се налазе на добром путу да пријем попте н Аефхи:кт:п
ocrвape примарни циљ· nлос- но кад немамо тај рита .. у 
маннафајналфорВАБАnнге. одбраииynaзимоунервозу 

Пос.ледња жртва екипе нст8ТК"ПIОСТУвanap;y. чим 
тренера Влар,ава Радо.иha смо по;цкrJIИ IIИJЮ Н ивтев

била је Црвена звезда. која sктeтуодбрааибрэос:мова
је У ~Бемакс арени~ одолије- IIpa8И1DIсеркјуI7:3НYNJDI 
вала дофиниwадруге четвр- меч у лarавији рхтам. с.а
тние,кадасудомаћесеријом кахозавасочl9ODWlanoбje-
16 .. 0 дефинитивно преломиле ;џ, асада се одмах oкpebtwo 
wечу своју корист. На крају је Партизану н.џ мирин АО

било убједљивих 81:49. чекамо трн Dp80wracиpa:ве 
-Ка,џсеутахм:ицаэаар- еюmeуПо,џорнциза храј 

ПIК са O8OJDOCOM pa.3JIИКOм I"O,IЏIВ@,рекаојестратегПод

утксџ морају 6JttJr возн- горичанки Владан Радовиh. 
ТIOВИ. Имamr смо пад у Т.Б, 

ПРВА 6 ЛИГА КОШАРКАША - 6. КОЛО 

Домаћин бољи у финишу 
• Анадемин - Тара Басхет 71 :66 (1 О: 1 В. 20: 1 З. 16: 16. 
25: 19) 

Дворана: Cnортс:ки н КJ.II. 

туриицeиraр vцr, Гледала· 

ца: ОКО 50. Судије: Шав.евкh. 
Кубуро.иh и Трифysо.иh 

mодгорица,). 
АКАДЕМИК:ЂИJlас,Мр

р;ак5. Мaндиh 10.Нн:к010Ch 
3. Вуmrroвиh 16, Гардаше
.иh. Xuдкh. Нep;иh 3, Тов
чиh20.ЈО.ОDlЬ. Крушка 9. 
Жиucоlnfhs. 

ТАРАБАСКЕТ:Дenмор15. 
Ocмaичeud>._ .. н.-
ковиh 2, pyroвaц 8, Рар,oJI-

чиh 17, Шu:мано.иЬ. Воји
КОВиЬ 20. ПурXIIIИb. 

Водио је ппав' 
СКО'гуСИЊСКО'КОlJашииски 

састав ДО последље ДИонице, 

највише са девет поена раз· 
лике. али је финиш припао 
екипи тренера Рада Петро

виha, која је тpetюм побједом 
стигла до половичногучин

ка накои шест кола у својој 

де6итантtкој сезониу Првој 
Блнги. 

ТА 

Одлука у другој четврти ни 
• Kotop-Подгорица72:9З(1В:1В. 10:З2. 15:15. 29:2В) 

Дворана: ОШ ,.њеrotп". 

Гледалаца: око 50. Судије: 
Кl!pт6ијев (Бар), Фy.rrypнја 

и Лепeтиh (Херцег Нови), 

КОТОР:Розер13. Ђураио

виl!.1S.Бељкаш,A1Iексщцар 
БerooнhS.МaJЏ<h24.ЛyчмII 
2,КишЗ.~Андрија 
Беговиh S, ВУЈСчеаиh S. 

ПОДГОРИЦА: Вавовиh 
8, КалезиЬ 6, НеlПКовиh 6. 
Вог,ца:вовхћ 17. Ћетковиh 
13.Јав.ушевиh8.Ивавовиh 

4, Комп:och 7. Стијепоaиh 6. 
Вожовиh 12.Шоh4. 

Иако су изгубили само 
једну четвртику. кошарка
ши Котора су доживјели 
убједљив пораз на свом тере
ИУ у дуелу са Подropицом. 

Гости су ту другу дионицу 
одиграли феноменално. до
били јеса 22 поена разлике. 
штојебилонедостижнозадо
маћи cacтaJl. 

т.в. 

ЦРНА ГОРА ЗАУЗЕЛА 10 МЈЕСТО У ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАСМАНУ СВЈЕТСНОГ ПРВЕНСТВА У UИЈУ-UИЦИ 

Паув да ива иуеуа 
Црногорски џију-џицу ре

преэентатнвци завршили су 

Свјетско првенство у Абу Да

бију на 10. мјестууконкуреН
цији 68држааа. Изабраници 

Ми1Iоша АшIUOOla освојили 
су девет медаља, ОД чегаДвије 
златне, четири сребрне нтри 

бронзане. Најбољи с:уу својим 

кaтeroријама су били ветеран 
ДpoDП«IТpиoппd>убор6ама 
ДО 95 килограма за ветеране и 
дуо микс стефак Вужcmrh

Лк,џјаЦаховlIh. ~Сребрнн~ 

субмnиДејаи"""""'убор
баlolа за тешкаше. ВyкДpary

тx:вo.кh н Апu:саидра По
по.кh. Вукотић-Цаковнћ У 
дуо кnac:нкy и женски дуо пар 

_м.тpo.oth-......... 
сија Пeтpourћ. Брокзе су при

пале 6орцу ApcyЫкnxh (до 

85 кг), микс дуо класику Дрз-

гутиновкћ,Поповкh к Трнк' 

ниhуу60р6амаконкуренцм~ 
МI.Најучеpawњој конферен' 

цији за медије у хотелу ~Под
горица~ задовољство није 

крио предсједник Џију-џи
цу савеза Црне Горе Равхо 
8yxoтнh, који је подвухао да 
је Црна Гора добила nлахету 
за треЬе wjecтo у генералном 

пласмаку дуосистема. 

Сте •• н ннје заборавио Пеwи'а 
Пр4. еј.'''' ;е ТOIIDМ jyчI!pawњe кoнфepetци;e Ја медије ПpiN 

Д!СУС8М цpнDIора!И ~3aC1I'fJIИI8Iда~1COPak 
-. а стефан 8yIanМII...;e м6ора8ео да rюнeнe ФМIиJa neu.t.a. 
........ ..,.,.... у "'" да6м. 

-0cfII'м ncnp86y аа се ~ 1COIItnI....,.. Ј!р ам" 
......... ............ ~yдeaмapilOoдycmI8 

ОА IIICIYII! У му-. те ~ са ....... јер НIOМ 6ма у .... 
..... А8 ...-.... tOPМY м тмо МIIICIPatI ~ тaa.,.u. 
т..OIO...,.~sa.t-~.afy~llаl_ 
00.110 - pecao;e~. 

д.iaн ~;e1OpUМO IWI WI'O;eocrao 6nntryМajmxor 
l1P8!Q, aIII ;е ..... =e,crlel..y CМIX У C'IJIY'IНOМ lmI6Y У 0'8..а. ос
тanмx,......" cWfIPocraoшммон .... ...,.. lIOМ!I88W. У 
фtNny. &".QparynIмo8II;еКЈ~....."фемо"I!III!IМVМИ 
... Ја opnrнoaцмty 11 nopyoмo да 1'Ie 6мrw ~ joaIlefIa 
~ CМIX fWМ'"'''' .,.." ........... 'а4јас' nOМOII UICO 
см cellCllp!1Wlll C8I6aДD88l1ypмIIpI Ја C8jeТtR II"P@. ~ 
~;. r1J8IIIIIN о 1880N rryтy рр мeдlW.l1ifIК Ја Ареа МrnIUI 
ооо;ема 6ромЈа. ..... мaw oДllll'lja ма E8poncкoм шaмnмoнry, 
~...., сатмсфмцмју !IIМ "О6а.еЈУ да ка ~ 
ПICI •• -LY 6уде ;ow 6м.м. 

ПОД ЛУПОМ ПРОФЕСОРА НИКWМЋКОГ ФАКУffiЕТА 3А СПОРТ 
МЛАДИ ВАТЕРПОЛО РЕПРЕ3ЕНТАТМВЦИ ЦРНЕ ГОРЕ 

Егзактни и мјерљиви 
резултати 

Јуниорска репрезеитација 
Црне Горе дио припрема за 
предстојеће Свјетско првен
ствоуКувајту, обавља у Ник

wиhу. Јуче r:yпрофесори ник· 
шиhкогФакуnтeтaзаспоprи 

физичко васпитаље обавили 
аитропоuетријско wjepeљe 
кандидата за репрезентацију. 
Мјерења су обавили др Јован 
ГЈ.p.џm:uиh и wp ивав ва- . 
CJI.1ЫВJIh. Стручни wтаб јунн
орске репрезеитције, иа челу 

aC~~M~Yaro~ 
виl!.ем. добио је на )'ЈКА пара
Метре ве3аи@заметаболизам 

репрезентативаца, проценту

алневриједностнвнсцepanних 
и пorкожиих масти. као и про

центулане вриједиости миw· 
иhне масе. Селектор Ускоко

.кh оцијенио }е да је сарадња 
са Факултетом за спорт и те 
како сврсисходна. 

ВатеРПOJlО спеа има тра

ДЈЩИОвaJlИО ОAJIХЧВУ са

ра,цау са Факултетом за 
спорт, У НхкшиЬу ј@ к ре

npexитација Аycrpaюcje, 

ДnaJlO са мјереАа 

па Ьемо са ЉЮf3 одкrpaти 
иucoJDo(оутаюоща..3атим 

ClDljeдeКОвтpo.1Dlеутающке 
са Xpaa'IC](OM у Варажр;ииу. 

Гостопримство у Нккmиb.a 
је pjnc иа ансоком аивоу. 

ЈУИиореким penрезенттнв
цима измјерене суи вриједно
стм кожних иабора на поје

диним дј~овима тијела. Мр 
Васиљевиh подвукао је бази· 
чан и есенциjanаи значајдијаг

поетике. в.к. 

- ДoU3&.lD( смо КNJD(

тет, посе6ао у 1IJO CJlC1'tМX
.... 8.JDf~l(мпђмкојк 
зacJIY1ICYjy maвcy, тако дабк 
буџn ldJПеr cueaa .. орао 
бктк-wllIJDljx.lIмaмоч.ак 
пет 'I'UCIOI'UP8. који q бодо
uo.raупреподветриro,џme 

paвrкpaвxyapxyajeтc:кJa: 
JUtcтa 1( у вормх су аа t.jeт

tкe Jttpe 202L у SxpItOlllI'Qq 
уСАД. Тоr:yМxlпdt!.Дpary

ТJPIolnfh. BYJCoткh. Ца.ко
пhе"I(ПОПо.кhoa.Дабк 
YBClC.Jleдв.oj ro.џ.вx КA1IN
фикацхја..,......ре;no.r. 

потребио је нспратити ТаЈ(" 

мкчев.аукanев,џрукваста

вити са успјеIDВИМ НИЗО .. -
рекаојеселeкropАwанин.док 

се члан УО ЈЈСЦГ Марко Бер
тав.оJlН надовезао ријечима 

да је за то потребна већа помоn. 
државних структура. 

Трннннh~надocaдaшњнw 
конференцијама за меди~ го
ворио из угла представника 

Управногодбора савеза. а јуче 
је проговорио о cnaрима које 
r:y ra ..забољеле~ као таКNRЧa
ра н колегу _оwтehe.них~ ре

презентаnaaца. 

-Вор6ааафq-мејaJlXИ 

вехе BКDa'I'ЉJIR ~e 

Још ie.џв успјешав наступ 

о,џуке ~вac КOIII'!8JIf: II.II.IIC

мана ва 'lt't8p10 мjecтoy~ 

ретку. ђoottpyКA сајетсхх 

прux, Деја:в Вухч:о.хћ, мо
rao је иако. неспopon:xог 
у;џрцаРуса у фxвan:y,ца ос
таие ка 3eКJItX И 1IpJП'pa6и 
1IDМ3JIaТO, aJIИје пнpиjeI)eв 
вс:атешхокпо8ptДО"К~ 

вапоказаовajepou:raифер
пnеј, иако га је то коштanо 

губкnc.a борбе за бод и си
rypиог ЭJlата. Не :w:ory оста
ТХ~ВО;tПШUI ва по,џтat< 

да је ,цуо Вухoтиh-Цаковxh 
у фJПWl'f ДУО КJIaCJDCaдo ие
КЈП су,ција ,цобио оцјеиуЏ • 
јер то је иемогу:Ь.е:Ја тавдем 
који се пласира .., фивaJIе. 
Миmlhје такође оmтeheиу 
борбl(зафlOWlе,lUIКl(сјајве 
Митроooth-Пnpooиb.којима 

је С3јетска федерација пос
вenuta стравкцу иаз.аавкч

IIOIIfcajтycaIIplCDGly .... ~cy 
DO,ЏJI!р;уо-moyвамhиllJOlO. 
Ca.цpyrecrpaвe.o,џy'DIOcaк 
се 1Ј./! aacтymo.t хао таккк

чар у кастерсу АА БЈП: пок .. 
sao avraђкм KO.!Ieraмa .џ је 
8OJIoO .. , .eJIOO" 1( ~ 

ор;ркцаљем: .. ory:b.e ocna
pJfТJf ое што »tC!JDtte - ка· 

заојеТрюtнић. КЈ· 

ДЕЛАГАЦИЈА ЦРНОГОРСНОГ ОЛИМПИЈСКОГ НОММТЕТА 
У ТОКИЈУ 

Потписан меморандум 
о сарадњи 

у r:yсретОлнмпијскнм иг

рама уТокију. предсједници 

националних олимпијских 
комитета Црне Горе и Јапаиа, 

ДушанСкu:ово.иЬ иЈашу
пqюЈамашхтасуупросто

ријама Јапанског олимnијс
Kor коwитета потписали 

меморандум осарадњн. 

- Узкu:ајуЬх у обзир 
обостра.иу .еАу за дор,ат
КJDI развијав.ем коопера

ције х ојачuaн.eм npија

тељсюа: о,џ:оса између 

спортиста н спорткCТКJf1Ь8. 

ваше Р;Ви)е дРЖаве, као и 
ра.зумијеu.и.a између иа

рода Црве Горе н Јапана, 

Црвоropcки оJlJOПIИjcки 
комитет И Јапански QJlИМ
пијскикомхтетr:yсесаrла

сми да Ье vБУАУhe блиско 
сарађЈПаТИ JI размјељхва

тизиав.аииифорwације у 
ЦИJl,уразаојаспортаиOJDQl

lDCDIauсвојкмћђ)Иtophја
ка. Такође Ье oxpa6pкu' 
ти размје:ве кој@ се односе 

ва П1IaвxpuDI раз80ј спор-

4 

Cxu:оиоaxhиlамamита 

тистаитреаера.акојесеод

.ијају између национал
ВЈП: спортских савеза обје 
држue.ра.,циУЧ:ec'I'IIOаа.а.а 

ва биnaтерaJlИJO( н КУJIТИ

naтepaп.и:им 'taIOOIЧеи.юо., 

тpeIIИII3JUoO. обукама, као 
н размјене зваихчвика. 
особља, експерата н ва,...

вхкарадиљихо8OI'yчeшha 
вaceмxвapкмa,xypcUJOl3 

и састаицхма - наводи се у 

саопштењуЦОК·а. Н,Ј. 


