
6. АПРМП 2120 . 

ТРЕНЕР РУКОМЕТАША КИЕЛЦЕА ТАЛАНТ ДУШЕБАЈЕВ ИМА ПРЕдЛОГ 

Завршни турнир са Награде 
осам екипа Меl)yнародна научнаконференција 

ЗАВРШЕНА 17. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ 

ипаnеПортугаnкама 

Лига шампнона за руко-

меташе према новом плану 

Европске рукометне федера
Ције, наравно, ако се стекну 

услови за ТО требало би да се 
настави у јуну мечевима ос

мине финала, док би се фи
нални турнир кrpao 22-23. ав
густа у Келну. Ипак, тренер 

Киелцеа Талант Душе6ајеа 

има предлог да на финалном 

турниру игра осам умјecro 

четири екипе. 

-Вићеизуэеnютemкoиr

рати 0CIIJI&y фхиua JlЧет
артфИИlUleујуиу. Тојепот

пувовepeuнo,БJVroБибoJt.e 

кадабисепобје,џпщкocuи
_ФИll&Jl8.ПJIaCИPlUDlназа
:8рШJDIтурикруКеJIIL тада 

биJOUJlИOCUIУЧecsикaза
врmиог ТУРIIИpa - рекао је 
Душе6ајевзаНапdЬаll-Рlапet. 

, 
Т..,.авт Душебајеа 

Сусрети осмине финала 
на распореду су 3. и 4. јуна, 
а реванши б. и 7. јуна, док би 
се четвртфинале играло 24. 
и 25. истог мјесеца, а реван
ши 'Zl. и 28. 

паровиосминефинала~ 
Дивамо Вyкypeпrr -Псж. 
Виспа Ппоцк - Беспрек, 

Вар.цар -пхк ~"д. Ц~љe 

КJI~JlЦе, Порто -AлtSopг. те 
Ф~-Моипеље,доксу 
Sapcenоваи Килкао Побјед

ници група изборилидирек

тан пласман учетвртфинале. 
Углавиом, Европска рукомет

на федерација he пратити си
туацнјуса пандемијом коро

навируса,адо 15. мајатреба 
дапотврдиодлукудалиhесе 

сезона наставити у јуну или 
ће пауза бити продужена. 

д.к. 

РУНОМЕТНА БУНДЕСЛИГА ЖЕЛИ ДА ЗАВРШИ СЕЗОНУ 

НОВИ термин 16. мај 
Неколико државаэбог пан

демије корана вируса прогла

сило је шампионаre готовим, 

али Њемци не одустајуи желе 
да заврше сезону. Првобитно 
сезона је требало да се наста

ви 23. априла, али је Бундес
лига могуhи ре-старт сезоне 

помјерила за 16. мај. 
До краја је преостало да се 

одигра седам кола, а лидер је 

кип који има два бода више 
од ФJl~Всбурn. Њемци суу 
намјери да одиграју и Куп , 
будуhи да је раније доније
таодлукадасефикалнитур-

ниру Хамбургуодржи 27-28. 
јуна. Но8ОСТ из Бундеслиге је 

и да је Ислнђанин, 1'fAwy:a
АУР Гy;џ.ryццCOB, потписао 

уговор са МvlcyиrUlОК до 
2021. године, иако је првобит

но у каселутре6ало да оста

не ДО краја ове сезоне. Сјајни 

стручњаК' који је са Давс
хокосвојиоолимпи)с:козла

тоу Рио де Жаиеиру корми
лоМелсунгена преузео је 28. 
фебруара. а Бундеслигу добро 
познаје из времена када је во

дио Раји-lleup Jleаев. 
Д.к. 

АЛЕКСА НД ЕРУ ЗВЕРЕВУ НЕ ОДГОВАРА ЛАУЗА 

Могао да сакупи 
доста поена 

Тениска сезона је суспен

дованадо 13. јула, Ролан Гарос 
је помјерен за септембар, док 

је Вимблдон је отказан први 

пут још од Другог свјетског 

рата. Паузазбог пандемнје ко

роне вируса мождаhебити и 
дужа, а тренутно седми тени

сер свијета Њемац мексаи

д~p З~. оцијенио је ситу· 
ацију јако глупом 

- ПРОПIJlеroдхиесамиr
раоJleOJO.JIOПIt!уOllOWП~ 

1I.Y. тако.ца БИI сад бpuDlО 

јахо кaJlO поева. Зато је ова 
ситуацијајакогnyпa.Мorao 

самдасаК}'llJDlдостзПOUlа, 

а ујместо топ остао сам за

ГllDљeН на сеДКОК кјесту 

1IИсте - рекао је Зверев. 
Прошле сезоне 3верев је 

испао утрећем колу Индијан 
Велса, re другом Мајамија, 
док је на шљаци заиграобоље, 
ОСlЮјиотурнир у Женеви, док 

је иа Ролан Гаросу стигао до 

четвртфинала. 

д.К. 

Црногорске спортске академије, 17. по 
редузаиршена је проглашењем најбољег 

младог научинка и најбоље жене у на

уцн, за радове који су били везани за 

тему јавног здравља. Најбољи млади 
научник је Аиа Вар6оса са Универзи
тета у Порту из Португалије. а најбоља 
жена у науци МарJlева роса са Универ

зитета у Леиријн из Португалије. Пред

сједавајуhи ЦСА конференције проф. др 
ДymxoБje.mщa казаоједаседодјелом 
награда успјешно 33Jlршнла ТРОДНeIlна 
конференција којајеумјесто, уЦавтату 
КОД Дубровника одржана путем 3оом 

апликације. са учешhем око 200 науч
ника из 46 земаља. 

ЦМ,6ymrbдаорганхзаТОРJlcтuљaју 
sвaчаја:вaкцuaтнаро,џураввопpu
lIOCТ.uoи,џвarpaдaзавај6ољужеиу 

уиуџ:мијев.аАОСа,уПlRtупрахсу,ре
као је предсједавајуhи Бјелица. 

-(Је је ВJIПIf: IIJЩЦИXRa}"IRJU(a који 
at(ТJ(UfОИCUlOCТLllИоучестиујуува

ruroм пpoгpraмyJWВфepeиц:wje.mтo ie 
је.џв од IIЖOkО П03iЩJIOВhравих стра
'l'eIПJCИ%ЦJlJr.eU.уareидиЦриоropc:ке 

спортсхе~Ма,џје6роjowlо 

Ywjec:!'o у ЦuтaтyOBMjB преко квnpвeтa 

Црногорска спортска академија орга

низовала је ову конференцијуу сарадњи 
са Факултетом за спорт и физичко вас

питаље Универзитета Црне Горе и дру

гим међународним парткерима, каои 

под покровитељствомтрадиционалних, 

али и нових покровитеља. Презентира

ни сажеци са онлајн конференције ће 
бити објављени у Црногорском ЧЗCQпи· 

су за спортске науке и медицину, који 

издају Црногорска спортска академија 
и Факултет за спорт и физичко васпи
таље на Универзиreту Црне Горе. Ово је 
први пут, у последњкх 17 година,да се 
одржаваонлајн.збогпосебнихоколно

етн, условљених глобалном пандемијом 

и примјеном мјера за спречаваље ши
рења коронавируса. Т.п. 

yчecnoaan:о ЈО01'0 кuьe.eвa у ор;во

сува мymxapцe, AO.џjeљe.~ вarpa,џ 

показују .ца се трекд пonaко кијеља. 
када је ријеч о ДОпрИ:ИОСУ жeJI8 иау-

КОНКУРС ФАкулmА ЗА СПОРТ И ФВ ИЗ НИНШИIiА ЗА НАЈБОЉИ ЕСЕЈ 

"Спорт У изолацији изазваној корона вирусом" 
Факултет за спорт и фи

зичко васпитање Универзи

тета Црне Горе. Црногорски 
олимпијски комитет и Цр

ногорска спортска академија 

објавио је конкурс за такми-

чењезанајбољи есеј на тему: 

:Спорт и физичка активност 
у изолацији изазваној корока 

вирусам". Такмичење је отво
рено за све студенте и настав, 

ннке, спортисге. спортске тре-

БИВШИ ПРВИ ЧОВЈЕК ФОРМУЛЕ 1 
БЕРНИ ЕКЛЕСТОН НЕМА ДИЛЕМУ 

Сезону треба отказати 
Осамтрка~одложеноили 

отказа но, постоји MOгyhHOCТ 

да се још неке од преосталих 

14 У календару не возе због 
пандемије корона вируса, а 
многитимовиФормуле lсуу 

проблему и принуђени су да 

смањују плате ... Стога сезону 
која још није ни почела треба 
отказатн сматра бивши први 
човјек најбржег кapaвaHa~ 
виEкncтoв.Потребноје, на

име, најмањеосамтркадаби 
шампионатбио валидан, али 

Еклестон вјерује да то неће 
бити могуће. 

-Тpe6an:o би да Dpeкиве
ко ПРИИСТЈЮ ове roдиие и 

повово ПОЧeтJI cпeдehe, јер 
ве ВИДJIIlдзhе бllТJlКОryhe 
А06хти довоља:и број трка 
потребв:их за mUOnЮJlaТ 

- рекао је 89-roдиwЊlК за 
Би-Би-Си радно. - Мора .ца 

ЈП: буде осам, а ве aи,ц:IO( 
да he ЈП: бити_ Теmxaј~си
туација. 

Уколико се довољно трка 

буде организовало, Британац 
ЛуисXatovrrcmнмаhепри

лику да се нз}еднзчи са рекор

домМlпaeлalllyмuepaса 
седам титула. Ипак, скраће

н~сезонабиумањила љегов 

успјех. 
-МиCJIJIМ да се за Лy1tса 

иеheП)'llOпромијеиитиси
туацкја. Побије,џо би без 
обзира JIa број трка. БИJIО 
да је ОС8К, 16 IVIИ 20. Ако 
је то свјетска ПРМВ:СТЈЮ и 
ов nобије,цх. то бх се ДII!СИ-

110 И pll!КJlИ би да је освојио 
cajn'CКO пр:аеистао. Страш
на ствар јепrro бипобвјер;ио 
ва свих осам: трка. ТО ие би 

БJt1l0 супер ПРВUСТЈЮ - по
ручио је Еклестон. 

нере и медијске стручњаке, 

као и за осталу стручну јав

ност, који желе да унаприје
де спорт и физичку активност 
у врнјеме изолзције. Добитни

ку прве награде hеnpипасти 

лanтоп, док су друга и трећа 

награда у новчаним износи

ма од 200 и 100 еура . Рок за 
пријаву је 22. априла, а есеј 
не може имати маље од 1000 
и више од 2000 ријечи. Т_Б. 

ПОРОДИЧНА ТРАГЕдИЈА БPllТАНСКОГ БОКСЕРА КОЈИ ЈЕ 
САВЛАДАО НИНОЛУ СЈЕКЛОIiУ 

Јард остао без оца и бабе 
Брнтанскибоксер~ 

Јар,цу само неколико дана ос

таојебезоцаиба6е,који супре
минули од последица корон3'

вируса. 

-Мој отац и a.eroaa мајка 
су yvp.IПf у разш.ку од 11t
ХОJlИXО дава- стаар је јако 

озбкљва, а Љy;џl и ДaJIOe из-
naзeвапоље,JIaJ(о_б.тре

бало. Зиам.џ постоје МJfOf'I. 
1lJПD.М8,80JIIIPYCYКoц(I9, 

ИIWIIијаооје,aJlllllИПМ'N' 
вије врије,џо тora да pIID
кyjneЖJDOТ.Cum~ 

.... кyIIe.""""~
Ентони Јард, који у професмо-

налној каријери има 19 побједа. 
од којих 18 нокаутом, адожи
вио је само један пораз, и то у 

aвrycтyy Чељабинску, гдје је у 

мечуза титулу свјетског шам
пиона у пo.rryтeшкој категорији 
изгубио нокаутом од руса сер

геја Кова.љева. 

Ривал боксера из Лондо

на био је и један од иајбољих 
црногорских бораца HКICOJI8. 

CjeкJюha -У децембру 2017. го
дине Јард је у борби за интер
континенталнутнтулу W80 
верзије у полутеЏ]Кој катего

рнји славио побједуНOI.<.аутом 
учетвртој рунди. Т.Б. 

БИВШИ ДВОСТРУКИ СВЈЕТСКИ ШАМПИОН НЕ 
НАМЈЕРАВА ДА СЕ ПОВУЧЕ 

Кан жели борбу са Пакјаом 
Бнвши двоструки свјетски 

шампион Aккp:r<as истакао 

је да не намјерава да се пову' 

че и да планира још једну или 

двије борбе. 
-ЦиjeJIa. ситуација са ко

роиавкрусоК URJI да буде
мо ммо JfYдИ понекад. ,џ 

lCажom ствари lCoj~ запра

во ве IllИtmOIO, рекао је 33-ro
дишњи Кан, којисепоследњи 
путборио у јулу прошле годи

не, када је побиједио Аустра

лијанца БИ1ПIja ди6а. 

Иако би бивши WБА и ИБФ 
шампион у лакој велтер кате
горијИ8ОЛИ0дасеодмахбори 
за титулу, вјероватно ће мора

ти да одради још једну борбу 

ОNlOЖJfO OAJIYКY о 
ПО8Jlaчељ,. 

пријетога. 
-Ие бИIlJlТО CU:етало.дзсе 

ММО аратим: у форму прије 
ае1ПО(е борбе са JletUOI као 

што је Меин Пакјао - борба 
с ЉЈОС је вешто што сак ор;у
аијек.emю.Ако се,цеси - су
пер, Ако ве, пoтpaжмhу 1w'f' 
re опциј~, рекао је Амнр Кан. 

Т ... 


