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ПРОФЕСОР ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ФВ ПРВИ МЕЂУ НАУЧНИЦИМА СВИЩА 

У ОБЛАСТИ СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА 

ЦРНОГОРСКИ ПРВАК САВЛАДАО СИНТЕЗ У 7. КОЛУ ВАТЕРПОЛО 
ЛИГЕ ШАМПИОНА 

6јеJlица најцитиранији Ћуро чува Јадран 
• 

научник на СВИЈету .~~~1~~1~~ ,t 
Редовни професор Уни

верзитета Црне Горе проф. 
др душхо вjuxцa доспио 

Гледалаца: око 300. Судије: 
Кapmк: Ортега (Шланија) и 

lIIтeфa:в Схдen (Њемачка). 

Иrpaч .. ше: Јадран Цари
не 1 (5), Свнтез 8 (2), петер
цм: Јадран Царине 2 (2), СИН
тез 1 (1), 

јАДРАНЦАРИIffiТававо............ L-._ ...... _1._ 
зro.д. ~,В,чуpcaah. 
~ Р8дouh5 (1). Cпaxh 1 ..... 
кхћ, IknLOaКћ 1. И. P'a,Jj08IdL - O........,.jeocjehoj .... 

је на прво мјесто у свијету 

на Google Scholar претра
ЖИ8аЧУ. по броју цитира
ности њеroвнх Ha~HHX ра

дова који се тичу спортског 
тренинга. Број цитата ИЗ

носи 6.689. Google Scholar је 
претраживач који. под хом' 
панијом Google. индехсира 
радове научникаи саахи на· 

учни рад повезује С nyблиха· 
цнјама у којима је вeh цити· 
ран. У бази, која садржи око 
390 милиона AoкyweHaтa. 
Професор Бјелица је до сцз. 
као аутор н коаутор, објавио 

преко 400 радова У међуна' 

СИНТЕ3: Автовоа, Лasa

pu.вac...u,О.џвцо.t.Вr 

......,..3._LДepe.jaв
ВроЈ ЦJIТ8Т8 6689 IOIИ, ~O., Мхрово •• 

на оаахаа иачки aaapuDlте 

ro,џory.1Ia,џм седа Ьемо се 
JlСТО ocjehaтијош којм пут.., 
."".. .. "рЈту. 3acoy»oour 
смо побједу, JWCO је Схатеэ 

иrpaо.а;обро. O'raoрИJIИ СМО 

родним часописима и на кон

ференцијама, каои65 књига 
-научних и стручних моно· 
графија и уџбеника. Редов' 
ни је професор Факулета за 

спорт и физичко васпитање 
изобласти спортских наука 
и предсједннк Управног од· 
бора УЦГ. Предсједник је Цр
HOl'Opcкe спортске академије, 
стручне и научнеcrюprcкеор-

ганкзацкiе. која усарадњи са 
Факултетом за спорт и фИ' 
зичко вacnитање вeh 17годи· 

на организује међународну 
конференцију која привлачи 

научнкке из цијелог свијета. 
Уредник је и СпортМонт·ча· 
сописа, поред новосадског 

професора 3ораиа мкno
м~.IIha. који 14 roдина из· 
лази у сарадњи ове двије ин

ституције, а објавио је више 
од 1.400 радова научника из 

цијелог свијета. Индексиран 
је уоко 40 свјетских база, од 
којих је најважнија Scopus. 
Професор Бјелица уређује, 

заједно са проф. др Стеао .. 
Попоaиhew, и црноroрски ча
сопис о спортској науци и ме· 
дицини Montenegrin Јоигпаl 
bfSports Science and Моојсјпе, 
у којем се објављују одабра' 
ни радови ЦСА конферен· 
цнје, а који је нндекскран у 
свјетскнм базама. т.в. 

УСПЈЕШАН НАСТУП БОКСЕРА БУДВЕ НА МШНАРОДНОМ ТУРНИРУ .ОМЛАДИНСКА ЗЛАТНА 
РУНАВИЦА" У ЛЕСКОВЦУ 

Злата и признања за 
Воксерн Бу ... 1Ienp ли;.- ,.-...,. 

m61lhим.лоm Кpacв:иhx 

предста.вљали су, и то .веома 

успјешно Црну Гору на међу' 

народном турниру .. Омла
динска златна рука.вица~ 
који је одржан у Лесковцу. 
Лијешевиh се вољом жреба 
нашао директно у финалу 
категорије до 81 килограм, 
у којем је побиједио Маке

Донца Петра Orн.eao&CКoг, 

аоснмзлатне медаље Струч· 
нн жири му је ДОДнјелио и пе
харза најбољегстраногбоксе

ра. Кpacниhн јеуполуфнналу 

категорије до 75 кг побиједно 
иаа.в.а. Рхсто&СКог нз Маке

доније. а у финалу ropaвa 
lIkpифоaиha. из Србије и 
освојио пехар за најборбе
нијипар. 

~оаољавсзмJWaOaJOf 
иacтytJJPl:а ухој .... а t:yjom 
~.цио .. ООКaэaJIИ да t:y ио-

.. а ДОКИИЮlТlDlуциjvlо .. 
~nюиy. СледеЬ rop;н:иa ~ 
заЉЈП бити Jl3уэе .но аажиа 
~p heимаТJI прaeиcno ld
РООе JI ахјета NКO даје оао 
самоJU.rallИ)'JIOД за.en.иxy 

сцену, рекао је тренер Будва-

и Милоша 

Усајешав ваступ 

на 8Јосола PPOdL 
Поред тројке из Будве у 

Леско.вцу је боpuио и судија 
Qopђије Перовиh. који )ед.иJr
пио правду на .. Омладинској 
златној рухавици

М

• 
Т.Б. 

БОКСЕРСКИ СПЕКТАКЛ У БИЈЕЛОМ ПОЉУ 

Биће и профи мечева 
СпортскахалаНнкољац у 

Бијелом Пољу са поцетком у 

18. сати 12. децембра he бити 
домahин боксерског спек' 

такла .. Ноh ратника". Улаз 
he бити слободан, најави' 
ли су организатори Боксер

ски клуб Феникс из Бијелог 
Поља и профм кампБаллииз 

Београда. 

-Бмћето међуиарод.на бок· 
М ...... Ро....... серка ревија.са седам ама· 

ирска и пет профи мечева. 
Учеwhе су потврдили нан6-

ољи боксери из Босне иХер
цerовине Француске и Црне 

Горе. Главна борба вечери he 
бнтно она у којој he Миљан 
Ровчанин у тешкој KaTerG
рији имати свој 21 профи ме. 
До сада је OC'ТUрио све побје
дкаопwтиојетренерБК фе

никс Медо МулиЬ. 
м.R. 

РЈпш .... AJRjиxчо,л.сувоа, 
Латипо.4 (1,), Махас. 

на прави начин су ватерпо

листиЈар;равЦарквеэакљу
чили 2019. roднну- освајање 

Купа, па двије побједеу ЛиrII 
ШlUПlJfова. Након ШТО су у 

проwлом колу уписали пр

вијенац против имењака у 
Сплиту. изабраници Ihтpa 

РадавО.JlЬ суу последљем 
колу првог круга А групе 
убнљежили прву побједу на 

свом nлиаалиштуу дуелуса 

CJDlТ'e30". 

.. п иа праах вачии, IUIИ 
смо sиaJDl1II1 ТJD( изКuaв.a 
мора пpopa.џtnL IbJcОВtnТO 
су Руси NSједиа"lJt1П( ва 9:9, 
похазаюс смо speJiOCТ. 'ђуро 

PaдoaиhјеоаогапутаБJfOтај 
којк јеор;аео ucxпy Вl1IpUИ 
JI}'Т.ИмaJiИСМОymоваипа

АО'" aJiИ смо иа кр8ју про-
RaПlJlИ свпу да утакмицу 

pкjelllJD(O У с.оју КОРJlСТ -
рекао је након утакмице Ра· 

дановиh. 

СВЈЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАWИЦЕ 

Конељано на крову 
Од60јкашице КовeJIoaIIa 

су први пут у историји поста
ле шаlroПlНОнке свијета. поnrro 
су у финалу у кинеском Ша· 
ошингу савладале Езачмба
ши резултатом 3:1 (22:25, 25:14, 
25:19.25:21). Првакиње Италије 
потпуно заслужено су стиг

ле до највећег успјеха у исто
ријизахваљујућибриљантној 
игри Пaonе Eroнy, МШ1.у тур

нира, која је освојила ЗЗ поена. 

ПратнлесујеРафаелаФолхх 

Кxwбepmc: хмл: са 11, док је у 
редовима Езачибашија 24 пое
наynисалаТијаваliorrmewћ , 

17 је дода.лаllaraJd:jallepeJrpa. 
докјеКореанха}eOliКупКим 

освојила 15. Поразоwу фнналу, 
Езачнбаши је прекинуо ДОМН

нацијутурскихюryбoвaуоВOt.l 
такмичењукоје је трајало че

тири године. са друге стране. 

оођстllO. одбојкашице Езачи
башнја ннсууспјеле да задр
же ,исок ниво игре У настав

ку меча. Коиељано је игром 
бух.вално без грешке дола
зио до иницијативе, а на крају 
к резуJmlТ3. Једина вeha борба 

1i,'131 31 BI".'I", 
... с:вјетоа!: ........ одбо;оо ........ 'II8IaQМIAМI 

су У 6ор6м ]1 6potoy aК1)"!IIIOГ I!IIpOIIOCDI ___ .-.у....,. 

са 3:0 (26:24, 25:23, 25:n). Туросм .. мм;е ycnмo да од6раммтрон. 
.... је ушecrnм НiICI"t"'V на ~ осаојмо MUIfJCIY мeд&IIoII ...... 
......;.,~_"""je __ ... a23 

....... """ ~je 0<>CIjМn0 12. """"'"' _.- је 
м m м no ~ 1РМ lkIIМI. док је МIjII on •• 1 " jOWI једном 
МII!CtpaIИI ~ OIOjyе:мпу, iI CМJII jllIДI У'И1111JIМ noet& 

У 8CМПII нoupt МCraКIII О JOaiIНiI '".. tJ Q 141'1Q1f1a, док је 
Eмru.1raI""I осаајим 10. 

Конељано је постао први ита

лијански клyti који се после ZJ 
година попео на кров свијета. 

После вenмкогпреокрета у 

првом сету, када су минус од 

чак осам поена претвориле у 

виђена је у завршници четвр
тог сета, али је после резулта

та 22:20. Конељано чвршhим 
блоком и захваљујући непо
грашивој Еroну дошао до по
бједе. т.в. 

Њеroви изабраници су за· 
иста кренули фуриозно (4:0, 
5:0. али суискусни Руси стр
пљиво чекали своју шансу н 
серијом 4:0 дошли до изједна
чења (9:9) на нешто мање од 
шест минута до краја. Када 
сечннилодаћепокознакоји 
пут ове сезоне, ватерполисти 

саШкверазбогненскустваос
татн без бодоаа у најквалитет
нијем клупском такмичењу. 
ствар у своје руке је узео Ђуро 
Радо.виh. Црногорски репре

зентативац је прво прекинуо 

празан ХОД од скоро седам МИ· 

нута. Затим одвео свој тим на 
мус два, док је тачку на 'fC:' 
пјешну. 2019. I'Oдину, ставио 
Коистаиткв.л.рка. 8.Ј. 

СВЈЕТСКО КЛУПСКО 
ПРВЕИСТВО ЗА ОдБОЈКАWЕ 

Трећа срећа 
заЛубе 

Одбојкаwн лубе Ћux
такова нови су шам:пиони 

свијета. Италијански клуб 
је титулу на Свјетском пр
венству у Бразилу ос.војио 

побиједивwи домаhуекипу 
Сада Круэеироса 3:1 (2.5:23, 
19:25,31:29,25:21). 

клуб из Ћивитанове је иг

рао финалетреhу годину за
редом, пошто је претходно 
губио 2017. и 2018. године. а 
сада је успио да дође до ис
торијског злата. 

На тај начин екипа фер

,џиакда де ђорђнја ује

динила је трн титуле - уз 

зваље италијанског и ев

РОПС1(ог шампион, додала 

је и свјетску круну. Осма

ии ХJ1UlТO~иа и Јоаир;и 
Леал су освојили по 20 по
ена, док су се у бразнлс.ком 

тиму, који је тако пропустмо 

прилику да осооји чет.врту 

свјетскутитулуистак.лиФа
:куадо Ков:те са 21 поеном, 
Еаавдро repa са 12 и Исах 
Саитос са 10 поена. 

Тpehe мјестоосвојили су 
одбојкаши 3еиxra побије

ди.вши катарски A..II: Рајан 
у борби за бронзу резулта
том 3:0 (2.5:21, 25:18, 25:17). 
у пораженој ехипн цр. 

ногорски репрезентати· 

.вац Марко Вyкaпnoюпh 

је освојио девет поена. 
т.в. 


