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ТРЕНЕР БК БУДВА СМАТРА ДА ЈЕ ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ЗА МПАдЕ ПРИЛИКА 

ЗА ПОВРАТАК ЦРНОГОРСКОГ БОКСА У ЕВРОПСКИ ВРХ 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПОСТАВЉА НОВЕ 

РЕКОРДЕ ИНТЕРЕСОВАЊА СВЈЕТСКЕ НАУЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Пријављено око 200 
радова из '3 земље 

-
БУААВКдРже приматуцрвоroрскоw 6оксу 

Ружиli: Веnики 
тест на наш бокс 

Један ОД највеhих спорто. 
скнхдогађаја који ће се одр

жатиу Црној Гори ове године 

сигурно је Европско првен

СТВО у 6оксу за младе, чији 

hедомahин од2З. anрипадо 

З. маја6ити Будва. Техничка 
организацијајеповјеренаБК 
Будва, чији тренер Никола 

Pyжиhсматрадаје Шампи

онат велики тест за црногор

скибокс И приликаза његов 
повратак уевропски и свјет

скиврх. 

јер од тor првенства зави
си бок«рска бу,цyhност 

Црне Горе. рекао је Ружић. 
Стратег будванског клуба. 

који држи nриматуцрного
рском боксуу последњетри 
године је веома поносан на 

резултате својих такмичара 
у прошлој години. 

За конференцију Црно
горске спортске академије 
која се иашла у врху листе 

научних догађаја у области 

спортских наука за 2020. го· 
Днну. број пријављених радо

вајепревазишаодосадашња 

ннтересовања: око 200 радо
ва научника, аутора и хоауто

ра, из 43 земље свијета. Пред
сједавајући ове конференцмје 

npoф. др Душко Вјemщaре

као је да је оволико интере
совање на свјетском нивоу 

резултат континуиране са

радње оргаиизатора, Црно

горске спортске академије и 
Факултета за cnорти физич' 
ко образова.ње УЦГ и 12 срод
них факултета из земаља ЕУ. 

-о Dpomnого;џппьој ко .... 
ФеРеЈЩИјИ се још увијек го

вори у ваyч:вю.r КPYТOJlJQfa 

ито}еОНОIПТOнај6ољеnpи
вуче нова JOfeRa из свијета 
вауке. ДОJlOЉИO је caI'Jie,цaтx 
самО.lDlстуземаљаизкоjи.I 
ОНИ долазе ове roдиие, казао 

је Бјелица, истакавши задо

вољство што конференција 
у континуитету превазила

зи раније постављене циље
ве. -Посебно вам је з.иачајво 

што је ову конференцију 
препозиаоЕвропскикonеџ 
спортски:х иаука који JOfa 
опсежау сарадв.у са иауч-

Ковфере.вција ве,1llUВОnPOМ08исава у риму 

нowэаje,џuщoмuсвјетском в:н:јеЬе своја зиав.а ва КО .... 
IDOOУ. тесвојуаеБПJtИфop- ~вцмји Црногорске 

мукористиэаПРОМО8Исав.е 

допђаја, на којој се ИШIJIа 

и наша коифереlЩJljа. Као 

је,ца:в од догађаја roдкие 
HajnљeHa је ва сајту Ив

Т2рвац110JWtlleatOцмјације 

учесиихаOJDOLllИjcJceакаде

кије ИОАПА. као и Европс

Kor колеџа спортсюп: иау
ка, казао је npoфecoр Бјелица. 

он јесадеканом Факултета 
за спорт и физичко васпитаље 

УЦГ. проф. др Стево .. Попо
:виheм. недавно промовисао 
ову конференцију и намеђу
народној конферецији у Риму. 

-Пет П1IеварRJO: предава

ча, cвjeтcкor реномеа. пре-

спортске академије о акту
еJПIИМ пита.в.има JI3 сDП 

подручја спортске науке. 
то ье бити npИJlИКa за pu
мје;кумиајактуemoфa:саэ
ЈЈаЈЬаИ'l'OQТJO(8.o6JIacтн ме

ДJOЏO«Ю<I.~ 

иаука, ПОJlИТИl(а и пракси 

&езаии:Ј: за савремене перс

пeкnoe спорта. физич:ке ак
ТКВRОСТИ и з.цpu..љe. Међу 

предаваЧJtNа су проф. ДР 

Селчук Ахпивар, проф. ДР 
AдИ1Iсов Маркес, проф. ДР 
Горан ГарБИJtо. проф. ДР му

раТ Текии и проф. др Xyro 
еермевто, казао је професор 

Бјелица. Т.Б. -Уколико узмемо у об

зир да је узраст кnадих 
посљедља eтana пред упа

З.аЈ( у сеиморе оп.ца постаје

мо свјесни тежине цијl!JlО
купиогтакмичев.а ва коме 

се очекуједоJIa3aК ВJllПе ОД 
4Орепрезевтација. Мsoro 

ПOCJlaКМUlО1(Э.Кобиycnje

nи.цасве припрем:имоида 

се еиропској 6оксерској јав

ности покажемо као до

бри домahиии, можда и 

иај»ehercnортског дoraђaja 

Kojxhe битиорraииэoваиу 

Црној Гори ове roAJOle, ре
као је НикопаРужиh. нагла

снеши да црногорски боксу 

том узрасту има потенција
ла и борце који уз добар рад 
могу бити конкурентни да 

остваре добре резултате. -Ве
otпOpllJ(предЈЮ}ЏОЩКТ2re

нерације биће ,цвоструха 
европска mам:пиоика Боја

ааГојковић.бров:заимсаЕв
рооског првевств.а2018. Пе

тар Лијemевић и МИJlоm 
Красииhи. оаајач број~ 

икх мel)yнародиих тур
нира. Ова 2020. је за нас ве
ома захтјевна ro.цив:а. aJIИ 

не сумљам да heMo наста
вити тренд оствариваља 

добрих резynтaта. Европ
ско првенство је изузетан 
пројекат за иanry држuу. 

Пред вама је. осим КОМ

плетне орraииэaци:iе,:вели
коиcкymељедапркпреми

Nобоксере,хакобиаашто 

бољи начи:и и достојно ре

~зеитоaaJIИ свој гра.ц И 
дРжаиу. Морамо успјети, 

-Сматрам да су Бојана 
Гојковић. Петар Марчиh. 
Тамара РадУИовић, Петар 
Лијеmевић, Миn.оm Крас

ииhиисестреНииа иНen:а 
Радеиовићцриоroрскеуз
дamщезаО1lИlШКjскеиrpe 

у Паризу 2024. Очекује.ы 
од љих много_ До тада he 
стеhи искуство и эpeJlОСТ 
искгураи сам обрадовати 
цриоropcкyјавиостиекОN 

о.ц медаља. Није Hepean1:IO 
.ца се РадУВовиh појави и 
у Токију, урa.циhемо све 
да cnpeмaa оде ва КВaJIИ

фИЈ(щиоии тураир. aJIИ 

се неће .. о оптереhивa

ти. циљ је Париз и томе је 
свеподређеио.Покymaће
мо да смаљимо Т2изију да 
mтoраспpeheиије пође на 

J<ВaJIИфикације, рекао је ру

жић. истакавши да стање у 
црногорском боксу ~иде на 
бољеМ. -МJtaдa rеиерација 

може да стаса у озбиљан 

сеииорски погон, који би 
уз добар рад брзо могао да 
дocerиедyro очекива:ве се

икорске медаље, казао је Ру

жић. 

БРИТАНСКИ АТЛЕТИЧАР РАЗОЧАРАН ПОСТУПЦИМА БИВШЕГ ТРЕНЕРА АЛБЕРТА САЛАЗАРА 

МО Фарах вјерује у чист спорт 

Бојана без изгубљене рунде 
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Британски атлетичар МО 

Фарu: рекао је да би много 
раније напустио Пројекат 

Орегон да је знао да се ње
гов бнвши тренер Алберто 
Сanaэaр суочава са суспен' 
зијом. Салазарује почетком 

СПИСАК ВАТЕРПОЛИСТА СРБИЈЕ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У БУДИМПШЕТИ 

. Побједнички тим се не мијења 
Поб)едничкитим се не мијења - рухо

ВОђен овом флоскулом селектор ватер

поло репрезентације Србије је саставио 
cnисах играча за Европско првенство У 
Будимпеwти (2.1-26. јануар). Дејан Са
вић јеу односу на тим који је прије го
дину и по дана постао шампион Старог 
континента у Барселони нanравиосамо 

једно измјену. Умјесто ВнктораРашо-

8иhaшансуједобиоНикonaДедовиh. 

Након спаринга са Црном Гором у Но
вом Caдynyт Мађарске ће кренути гол

мани: Гојко ПхјетJlОllиh (Орадеа), Бра
ИИCJIU Митровиh (Орвоши); играчи: 

Душаи Маидкћ, Фиnип ФИJlИП08ић 

(ПроРехо),НикonaДед~иh(Шпандау). 
Сава РаиђеJlОВиh, Андрија Пp.llаиио

виh(Орвоши), МилоmЋук (Младост), 

Душко ПијетJlО8иh (Солнок), Немаља 

Вицо(Трисетина),Ми.na:вAлeкcиh(Бар-

селонета), НикОЈ13 Јaкmиh (Ференцва

рош) и Стефан Митроaиh (Олимпија

кос) . 

- ово је ваш иајјачи састав у овом 
тренутку. Данас по'lJ(lblмо npиDpe

меса ЦрвомГором.докунедјељуод
JlaЗJil:Мо у ВУАЈОШeш-ry са цнљек р,а 

ocтвapJOfo што бољи ПJl3Cмав: - пре

нио је званични портал Ватерполо са
веза Србије изјавуСавића. Н.Ј, 

октобра 2019. изречена четво
рогодишња суспензија због 

кршењадопинг правила. Он 
јесвеоптужбе негираои жа

лио се СУдУза спортску ар6и
тражу. Салазар је предводио 
Орегон пројекат, који је на-

правила компанија Најкк • 
како би промовисала елит

не америчке дугопругаше. 

Тај програм је касније затво

рен. Фарахјеутом пројекту 

учествовао од 2011. до 2017. 
-Вјерујем у чист спорт. 

рекао је Фарах, који никада 

није пао надопингтесту. -Да. 
сам зиао ракије шта се де
шавало, шта је Салазар ра

р;и:о, npви БИ% oтиmaо. То 

је оио што ме иервира, во

пио БИ% да сам зиао раније, 
рекао је Фарах. који је у но

вембру најавио да се враЬа 

на стазу и да жели да освоји 

златну медаљу на 10.000 ме
тара на Олимпијским игра

мауТокију . 
Т.Б_ 


