
VII 
КОШАРКАШИЦЕ БУДУЋНОСТ БЕМАКСА ОСТВАРИЛЕ 12. 

ЛОБЈЕдУ У НИЗУ У ЈАдРАНСКОЈ ЛИГИ 
ПРВА УТАКМИЦА ОСМИНЕ ФИНАЛА КУПА ЕВРОПСКЕ ОДБОЈКАШКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ВЕЧЕРАС (18) У БУДВИ 

Тријумф за фајнал-фор 6удвани спремни за Зенит 
• Будућност Бемакс - Краљево 70:66 (27:12,15:18, 
14:26,14:10) Одбој .. ши Бу_ и.--

Д&орана: ,.Geмaxc арена". 

Гледanаца: ОКО 500. Суднје: 
Крал. Радаио.JdI. и Комар 
(Босна и Херцеговина). 

ВУДУЋНОСТ БЕМАКС: 
Дробв.ак, PaдoaJdI., А. Би

ro •• h. БаБJdl. 20, КaтaaJdl.12, 
м. ......... Ј""""'" 2, Бура 
9, Џе60 10, ЖЈохоuh и, Ле
КОllиh, Ђорђеииh6. 

КРАЉЕВО: ХИЈа 21, Го

бељиh 11, Терзиh. AвђeJuco
виh,Баjиh7,Рачиh13.Јовавче
виh.маjcropoпћ.ЈоNВOпh, 
Сl'Оjnиh2,Луис4,ЖИВа.ио

.мh8. 

Побједо .. над Kpu.uo .. , 
.цванаестомунизу, кошаркawи· 

це Бmhвocт Вeм.ua:a су чети
ри кола прије краја такмичења 
УЈадранскојлиги нтеоријски 
обеэбиједиле пласман на фај' 
нал-фор. Иахо су почетком 

друге четвртине нмале 17 пО"" 
ена п~ости (29:11J. ПодropН
чаике су мораледобро да се по

муче како бк дошле до побједе 
над добром екипом Краљева, 
коју је само трнјумфу Подro
ркци ocraaљao у трци за заврш

нитурнир. Упорне roшће супо-

лахоcwањнaanеразлику,да6и 

почетко .. последње четвртине 
преwле у eoђcno (61:58). Међу' 
тим. saврwница је прнпаладо
маhим кошаркаwицама, које 

суодигралечвршheуод6рани 
и ttpПЈЬИllијеунападу, а поБЈеД

ник је:дефНННТНIIНО одлучен 
IS секундн прнје краја када је 
Алексщцра. Кaтaииh поroдм· 
ла тројку sa вођство 70:64. 

-Најаажиије је.ца смо ост
аарJLIIИ побједУ којо .. смо 
и дефJODП'JOВО обезбије-
ДJVIИ П1Uсмав на 3аВрDDDl 

ТЈРвир peпrовa.u:ог n.к

кхчев.а. BJCJIJ( смо OC1Iабље
их Be:кrpaн.eM, због ПОllреде 
првог плеј .. ејкера Aвђemrxe 
МJrrpamиновиh,1JПI су в.еве 
зaмjesе ва тој ПОЗЈЩЈСјК ЈСоре

ктво обавме аој задатак. 
YJCOJDO(O ве бw неких кз
Beнaђeв.afIPxpajact:30B~UJI
CJDOI да Ье .. о МJI и Moвn.вa 
у ПOCJIедв.е .. JCcmy, у,цхрект
ВО .. окрыају у Бугарској од-
1I"fЧJQIТJ( о прво .. мјесту ва 
та6ми, рекао је Владан Радо
:аић, тренер Подroричанки. 

Т.Б. 

ПРВА б ЛИГА КОШАРКАША· 11. КОЛО 

Домаћин убједљив 
• Пљевља-Котор79:56 (26:12,22:11,13:11, 1В : 22) 

Дворана;ец~".Гледа
лаца: око 100. Судије: Каје
виh,t. ЋeткoпhJl Пoпoпh 
mодroрица). 
ПЉЕВЉА: Кocтиh 12, 

Caвдиh S, Ј. Јen:оаац 9, М. 
Јen:оаац 13, IПyбapиh 9. IlJIa
виh4, Чmић2,hAО8иh 12, 
IJpeпuxh, _ 13, 

Вeммh,н.Јvю8аЦ. 

КОТОР: ро3ер 6, Ђура:ио
пh8,Вy1IOnhз,&ero.xh6, 

Мачxh22, ЛyчJlh4. Мapllh 
7,Бубааа. 

Бољом нrpoмтоком чита· 
вот меча коwаркаwи Пље

аа.љ.а су убједљиво савлада· 

ли Которане и тако остали у 

трци за пласман у црноroр

скуелнту. T~. 

Пљевљаци на минус 44 
• Тара Баскет - Рудар 101:57 (17:8, 29: 12,25:10. 30:27) 

Дворана: ец ,.lliru". Гле
далаца: 50. Судије: I"YUOOI:
ровиh (Бијело Поље). Бубаља 
(Херцег Нови) н Дамјаиовиh 
mодroрнца). 
ТАРА ВАСКЕТ: Војкво

виh 30, О. ОсмurчевиЬ, Јак
KOlllIh 13, Некouh 3, h,цOB
чxh 12, ПурIПlDlb, Самјум:с 
31, Pyroaaц 8, Дparoll.ћ 4.А 
<kмaвч ..... 

PVJlAЂT..".JI15, ....... 

2, '1; .. _14, ЈOUП<08Иh 12, 
3ечоиh6. Вeмxh4, Тomиb4, 

Бабкh, Да"lе8Jih. 

Неочекнвано лако и 

уб}едљнао су кошаркawи 1'ара 
Баскета cuладали фаворн

зовануекиny Ру;џра. Нијесу 
rocти имaJIМ рјешењазаМар
ка Војп:оaиha н Американца 
Ароиа CoIjyмca. који су зајед' 
но постиглн внше поена нето 

комплетна екипа ривала. Т.Б. 

раће вечерас у 18 часова пред 
аојиы нзвијачима у дворани 
Медитерански спортски цен
тар противЗеихта из Санкт 

Петерсбурга прву утаКМИЦУ 
осыкнефинала Купа Европ

ске ОДбојкашке федерациiе. 
·yrotтe ..... ~je,џa 

OA .. ~ eJOIIU, pyacor 
т.мmкnraтa.м:ojx ...... sa 
lI<mxу_EюmaЗеих· 
та је састааЈИВа ор; .СХУС
вхх, по тере ..... Е8роое. 
ДОК'''ВХЖ ID'p8ЧL Rxjec
МОУtrpllJlllЏА8СПoprасх 

npaje.aмo.,lUIJIlDOCO ...... 

МО&еOAJVrКамбхџју /IIA 
op;кrpaмoвaj6oa.yyтaxмx

цу ои Ј"ОАХВе. ЖМJOI да 
будемо DPU8 домаЬ ... 
са публ:хкоw. која Ье З&а

тх aпJIa}'3IDQ А8 ИarpaдJI 

АО6Ре ПOI'e3e ом eJCJDJe ./Џ 
оаа утакмица са оаакаим 

DpO'I1WI.JO(OIIђ7I.eсамо;ц,
ва у lIИ3Y CJleAehxx у који
маЬевааијачиБу,ци .. оhи 
да уживају, казао је стратег 
Бу,цвана В1Ia.,цккиp Вaco.мh. 

Црногорски првак Cf:ЭQ

ку на европској сцени почео 
је у Лиги wампнока, али је 

еnнминисану другом колу 

ОД Споpтииra из Лисабона 

(3:0 и 3:0. Такмичење је на
ставиоуЦЕВ куny, гдје је на 

старту. побједама у оба ду
ела (3:0 и 3:1), славио про-

тив внцеwампиона Босне и 

Херцeroвине,екнпеКaюw.н 

изборио двомеч са Зенитом. 
Руски клуб, који је основан 

тек 2017. године, пласман 
међу 16 најбољих изборио 
је побједама у оба дуела са 
бугарским Бургасо .... 

-за ... енеје 3еиитјер;ва. од 
вајбољихевропCJCJU:eюma 

БЈЕЛОПОЉСКИ UУДО КЛУб"ФАВОРИТ" ДОБИО ПОЈАЧАЊЕ 

ЦIUIOIh и Фејзиh 

Семир Фејзић нови члан 
Двадесетдеветоroдиwњи 

CulНpФфхЬ.И08ије'l1lзнбје
лопо.љског џудо клуба "фаво

рит". Вишecrpyки првак Црне 
Горе уговор са бјелопољским 
клубом потписао је на двнје 

године, а наcryпаће у кaтero

рнји до 90 КНJIoгpaMa у кон
куренцији сениора. Од њега 
ће моћк да уче чланови овот 

клуба којн постнжуодлнчне 
резултате на разним такми' 

чењима. 

Како је казао предсједник 
"фаворита~ н тренер Е:в:есЦа

lIIJtb, NВогоочекују од Фejзнha 
И уејеренм су да ће њнховом 

клубу донијети нове медаље. 

Он је напоменуо да ће на 
државном првенству насту

пити и кадети ~Фаворита", 

докће једини црногорски па· 

раџ~иста н бјелопољски па

paonИWIlНјац.Ар,вав:Кујо8ић. 
уч~~натурнируГ~ 

ман Опен 2020, који ће се 8. фе
бруара одржати у њемачком 
траду Хајделбергу. 

-А.џаи ће aacтyпxrи у 

катeroриј. севхора до 81 
JOIJIorpaмa, а с о6зхро .. ,ца 
је 080 оmnmиjcкa ГOДJOII, 
аа туримру у КајдeJl6ep

гу CК)'IUUhe се • бодо •• за 
ОJIXamиjc:ке игре у Тохију 
2020", подсјетио је Цaмиh. 

Предсједник џудо клу
ба ~Фаворкт" казао је да су у 
току и припреме за Интерна· 
ционални турнир "Куп Бије

ле Раде" који ћесе одржати у 
априnyу Бијелом Пољу. у ор
rанмзацији њиховоr клуба. 

м.п. 

саЧJPЫlla од 8eJ'QU(or броја 
cynерЗ8ијезда. YXOJDO(O 
жe.nи:мо да се иад.меhемо 
са и.ика, од изузетне 81)1(

BOCТJI биће ваш напад. У 
.рхувској одбојцк, ие

меатккаоnrroсу«раиси 

БJlОК праве pa3JIJIКY, а уп-
ра80 ова ,цаа Vlе ... евта су 
вајбоље оружје руске еЈ(Ј[" 

Реваиш 11. фебруара У рус.ј. 

пе . Надамседаheuоуспје

тидабуде .. оааштоllehем 
IDOOУУС8км.е.llемеитм:ма 

иrpe хахо би yc:n:je.mt: да се 
lII.ДJII'Pa8&.Wo са &.ИМа, ре

као је тttиичар Будвана ве
«п КеКJDП(. 

Реванш је напрограму П. 

фебруара. 

Т.Б. 

ЗА МЕЋУНАРОДНУ КОИФЕРЕНЦИЈУ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ 

АКАдЕМИЈЕ ПРИЈАВЉЕНО ОКО 200 НАУЧНИКА ИЗ ,З ЗЕМЉЕ 

Седам пленарних 
предавача 

Седам пnенарннх ,.,,;J:'~;;;'4 "к. Горан гарбх· 
предава'lа свјет-- JIO, МypaтTeJCJOI, 
скот реномеа Хyro Сер ... еито, 
одржаће пре· Грегор Старц и 
давања током Сав.,цраХек.,са-

међународне опwтиојепред-

конференције сједавајући Бје-

Црноroрсхеспорт- ~~;:;~~ лица. 
ске академије, која Међу свјетско.,. 
се одржава у Дубровнику, научномзаједницом ЦСА 

од2.до 5. априла ове године. конференцију промовиwе и 
Предсједавајући конферен- Европски колеџ спортских 
ције ДyшJI:о Бjuxцa казао је наука који је најавио као до

дасупленарнипредавачи)е- гађај године, поред сајта 

даи од иајважиијихсеrмена- Интернационалне асоци}а' 
тапрнма'lењапа.жњенаучне ције учесника олимпијске 

јавностии~већезаинтере- академије ИОАЛА. Црно
COBaHOCТJI за конференцију, roрска спортска ахадемија 
за којусе ове roдинеса радо- организује конференцију у 
вима, npијавило око 200 на- сарадњи са Факултетом за 

У'lника из 4з земљесвијета. спорт и фнзичко васпитање 
-IlJIева~ 1I])eдaaa1lX УЦГНДpyntммеђунаРОДНим 

су професори И ваJЧlDf хс- паprнерима, као и под покро
тражхаачх ко;' ,ц0Jlа3е са IIJfТeJЬCnIOM традкционaJIНИX 
уюоерзхтета У 1'урсхој, и нових партнера. Сви при
Пopтyramrjи, Луксем6ур- хваћени и презентирани аб

гу, C.IIовевкји и Храатској. стракти (усмени или у пре
Ескпертизе којхма се &а- зентацији) биће објављени 
сувезавезаc:upeмeвeперс- у црноroрском часопису о 

пектхае спорта. фкзхчке . спортској науци и медици
aJCТJOJIОСТИ и SP;Pa8JN JI ни Мопtепеgriп Journal of 
ваjaктyeJl:вxje'l'OКОвеи.с- Sports Science and Medicine. 
ТPa:IICJ(8aIU из ... еДJЩJfВ- којииэдајеЦСАнФахуnтeтза 
схи::а:ихум.авиc:тичxи::zва- спорт и физичко васпитање 

уха. Међуаи .. асуСе1l'ђ'l( на Универзитету Црне Горе. 

AкmoIap, А,цмсои Мар· Т.Б. 


