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КАРАТИСТИ ПЕКИНГА НАСТАВИЛИ СА УСПЈЕШНИМ РЕЗУЛТАТИМА И НА МЕЪУНАРОДНОМ 

ТУРНИРУ .КУП ОСЛОБОЋЕЊА ПОДГОРИЦЕ· 
ЈАДРАН ЦАРИНЕ УБИЉЕЖИО ПРВУ ПОБЈЕДУ У ВАТЕРПОЛО ЛИГИ ШАМПИОНА 

Потопљен имен.ак 
• Јадран Сппит - Јадран Царине 6: 11 (1:4, 1:1. 1:4, 1:3) 

!1Jtивалиште на Пољуду. 
Гледалаца: охо 200. Судије: 
Марјан (Мађарсха) и AIп.a
,циотмс{Грчка). Играч виwе: 
Јадран ст 10 (2).Јадран Цари
не9 (5). 
ЈАДРАН СТ: Aииh (11 ОД

браиа), Буриh 1, ЗовкI1 1, 
Бero, SyndIl, IIejк, •• dl.lla,.. 
ep.Вpдoљax,Bкcкooнh2,Дe
лиh 1, Ka,ц.u:eBoвxh. БоРОВ
_-Курир, Cyчиh. 

Четири такмичара - четири медаље 

ЈАДРАН ЦАРИНЕ: Теша
вовиh (13 одбраиа), Чaraљ 1, 
Попa,цкh 1, Обрадовиh 1, Ба
киllenhl,л.еркаЗ,Мијуш

ковиh 2, Вучуровиh, Ђ. Ра

доихћ1,Спaиh,~mnиh, 
Петковиh 1 , и. Радовиh. 

Уписали су sa.repполи

сти ЈадравЦарииеушестом 

колу А групе, прве бодове у 
лиги mампиона. Новљаии су 

уCnлитyПОТОl1ИJlИхрватског 

кмењак3. 

РеэуJПml А rpyne 
с.сто -~ 11:12, 

~.--11:11, Jyr - (OIIНОI 14:11, 
_cт-__ 6:.L2. 

у наредном копуна прави 

иачми эanopити 2019. rop;и. 
ИУИroIOOlјетх сав О ПJIaCIta
вуиафајвап-еjr - рекао је на
ХОН меча Радановић. 

и на изузетно јаком међу

народном турниру мКуп ос· 
лобо1)ењаПодГорице~ који је 
одржан уСлОРТСКОN цектру 

..морача
М

, тэ.кмкчаРII Карате 
клуба Пекинг нacтaвюm r:y са 
ocrвaриаањемycnје.wннхре
зултата. Наступили су са чет

воротакмичара н сви 'УУС

пјenи да се оките медаљама. 

Наjycnjewннја од њюсбиnа је 

дива A.Joooдиh са сребрним 
одличјеы. док r:y ЈOJWIФJvпt. 
пoah. Evииa Eфcвtxh иКJla· 
ра Дро6IW.КOCIIOјклм бронэа
не медаље. 

-Чecrитaм такмхчарима 

иamerюryбa, јерсуу КОВ:КУ
рев.цхји aemrкoг броја так

мкчаракојисуучеспоUJDe 

на оаако јаком међуиарод

иоw: турвирууПо.цroркци 

OCAOjJVIК четири медаље. 
Дииа, Кnapa, Емхиа и Фи. 

mm 3аСЈђ'Ж')'јупоuaлем ОД 
в.Ја ти очекyjf:w:е .рryи

скеспортске~eIе.рекао 
је предсједник Каратеклуба 
Пекинг Сенко Чабаркапа. 

Т.Б. 

-,-, .. 
Ју<ц,--,"ц""",,, .. _~--4.Uonu3. 

Домаl\нни су настарту два 
пута водили. али је црноrop
скипрваксернјом4:0преуэео 
све концеигреусвојеруке и 
Д03волноСплнhaнима само 

једно нзједиачење. 

УПРАВНИ ОДБОР ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА ЦРНЕ ГОРЕ ОДЛУЧИО О НАЈБОЉИМА У СВОЈИМ 
РЕДОВИМА У 1019. 

за ра3ликуод II])01'eJ<лих 
мечеsa. кадасууфинишу гу

били бодове, изабраници ПС!

траPa,цanoпhaсуиаПољудr 

ynравоу другом nOJIY1lpeMe
ну сломили ривала. repијом 
7:()за великих 12:5. Домahини 
15 минута и 25секундн нису 
моглиданађупут до мреже 
Петра Тemаио:аиha, све док 

Бутић, шутем из очаја. није 
поставио коначан резултат, 

девет секунди прије храја. 

иаcтyпитr oc..n:аБЈыки. Ис

Ј(ОРИCТКJIJ( СМО иашу:aehу 

ротацију и C.IIОМИJIИ их у 
дPyrou: полуиреu:ену. Оаа. 

побјw је веома битна за 
cau:оllOyЭ,Цаи.е екипе. Тр' 
пjeJnrcwo JIe1DOOI прмтисак, 

иедocn.jaJlо иам је у прет
XO,lЏlJOl мече:ахма cpe.he 
и искуства да сахупим:о 

више бо,цоsa. МиCJIXК да је 
ово корак упpuоw смјеру 
и аада.м ~ да Ьеко побје
Домиа.ц Схв.тезому Иraлy 

- Без А:иђe.na Шетке:к са 
само је,ца:им: цевтром икс

.. О lDfaJIИ ДОЖЈЉвоеиерrиjе 
увападуК3аТОС:М:ОПРОПУС

ТИJDI МВОЈ'О приmoca - казао 

јеmефcrpyчногmтa6aсnлит
СЈ<ОГ Јадрана, И:аавАскЬ, хојк 
је за ра311ику од прошле се
зоне. када је био уcnјешнији 
од Новљана уквалнфикација
ма, погнуте главе напустио 

базен . 

Иван и Дијана без премца 
- Cnп:итc:юtЈар;равјеод

JIИ'UIа ехкпа, aJDI су вечерас 1baв3ахцериДкјаиаВу
кow.иh најбаљксуодбојкаm н 
одбојкашнцаЦрне Горе у ДО
маћем nPВeRствуза2019. ro
ДИlIy. ОДЛУЧ1fО је УпраВИl1 од· 
бор ocцr. Иван Звицер.сздз 

члан Младог Радника нзЛо

ж.аревцајеупретходнојсезо
ни са екипом Будве освојио 
дуплу хруну и био једаJl од 
најбољих играча nЛt'ј Qфa 
н финала Купа. а тaKC'ltJe се 
истакао и пастуnмма за ре

презентацију Црне IЪpe на 

Играма wалих 3еlrolаљз 2019, 
на којим су цриоГОЈХ.'1Ш од 

6ојЈСаши ОСЈЮiИЈ!И зn:атну 
медаљу. Дијана ВУКОl'ић јеу 
пр«ходној сезони саЛуком 
Бар осаојllла титулу првака 

Црне Горе. гдје је била "ОСI!
лац игра барске екипе. а та· 
)ООђе је имала запажеll наступ 

на ЈlграмамаЈЈИХ зсмаља са 

ре:презентацијом Црне Горе 
освајачем3Ј1ЗТНoroдnн'Јја.3а 
најперспexnпнијег одбојка' 
ша Jf одбојка'шицу изабрани 
су Матија Ћ.кНћуриТкiава 
т.рдиm:иh. ЋН1!1\ур. хоји је 

Н·Ј. 

НОВИ ДУЕЛ ЕНТОНИ UОШУА - ЕНДИ РУИЗ У СУБОТУ У САУДИЈСКОЈ АРАБИЈИ 

Британац сигуран у побједу у реваншу 

с.е.aиocr проrJlашuw. вај6оА.иr 20. ,ll;ще»6ра 

Британски боксер Eпosи Џо
mya ув)ереи;еда Nожер;. побиједи 
Мею:икакца Eat.,џjaPyJaa и пotра

ти тнтуne КОје Је кэryбио у јуну. џо
шуајеизгубиотри појаса утешкој 

категорији одРуиза l.jyнa. кадаје 
у Медисои Схвер Гардеиу претр

пио први поpas у каријери. 
"рае MpaКf: направио у Је
ДЮН:ТIO Фран ци. а од ове се
зоне наступа за први тим 

Будућност волеј Бемакса је 
члан кадетске и јуниорске 
репрезентације Црне Горе. 
ГОДЈ1ну старија Тија.на ТВР

диwиh. која је poђltНa 2002. 
године каријеру је почела у 

Гanебу ПОЛИЈ( линиха Xиnо

i<paТ. одакле је на почетку ове 
сезоне прешла уредове град. 

ског ривал:t.Л}'1<е Бар. она је 
претхОДllе сезоне освојила 
Куп Црне Горе са екипом 

Галеба, са којом је освојила 
итнТулепрвакаЦриеГореу 
кадen::кој и јуииорској кон

хyptнцији. ТВРАиwић Је 

l11ан кадетс.ке. јуниорскс: и 
(:tниорске репрезентације 

Црие Горе. са којом је l1а иг

рама иалих земаља OC8OjНJIa 

3.IIатнумедаљу.Ckчаиоуру

"ен,е признањ.а нај60љнма и 
најперспективки јима у ОlЮј 

годиии 6иhе УПРllличено 
у петак, 20. децембра са по
четком у 13 чаСО&а у ХO'I'елу 
~ПодroрицаИ. Т.Б. 

-Морао caw. А8 урар;и:м НеЈ<е 
C'ПIIрК кахо бих ,IIIостхгао 8JDIIJII 

вим. cкrypu: сам AiI woГYAaOCl'" 
.арим побјер;у. И .. ам СUfОDОУЭ
AIUW,.jepyjeм..,ce6t.Jaса .. сца 
:кsaзк::aaч, 080 је моја шавс:а да 
постаием шамn:иок. Пot'Ле тога 

ћу вам иепрпати QOjy upкчу, 
ICPOI штаса» с::аепpomao. &axaJt

И сам препреже JlaJUlaЗио, рекао 

је Британац. 
"Борба Ендк рукэ - Ентонк Џо

шуа на програмује у суботуод20 
часова уСаудијској Арабији . 

ТА Џошуао.vcyjе по:арaтuc: ва трои 

ПРОШИРЕНА БАЗА ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ФВ ИЗ НИКШИЋА 

Тестирани и одбојкаши Будве 
Наставници Факуnтета за спорт 

и физнчко 8аспктање Универзитета 

ЦрнеГореcnpo8еЛИСУУМедитераис
ком спортском центрууБудви антро

пометријско wjepeњe одбојкama Бу;цве. 
Сгручнн штаб на челу саJJJra.,циu:к· 

ром Васовиhем и помоhним треие

ром Мкn:ошемМарковиheмизразио 

је 3аДовољствоштоје. на овај иачин, у 
прилици да анализира тренутно ан-

трополошко стање одбојкаша и у од· 
носу на анализу пnанира тренажне 

процесе у тоху даљег дијела тахми, 

чарс.ке сезоне. 

У оквиру мјерења. добијени су н 
npe:дcтaв.љeни подаци о висини тијела, 
маси тијела, процентуалиом садржају 

масти у струхтури тијела одбојкаша. 

процентyanне вриједности мишиhне 
масе. коштане масе и параметри ме-

табоJfИзма. На појединим сегментима 
тијела измјерени r:y и ХОЖНИ набори. 

3ахвалиостштосуимanиnpилиху 
да сарађују са клубом жао што је Буд' 
1Iа. Ј(оји је ове сезоне играо К1IClЛифи
кације заЛигу шампиона. изразнли 
r:y доц. др ДlUlJUlо Бојаииh и доц. др 
Мюlо:ааиЉубојевкћ. који суи спро
вели ово мјерење. 

Т.Б. 


