
ИАКО ЈЕ АТП ЛИСТА ЗАМРЗНУТА БИВWИ ЧЕТВРТИ 
ТЕНИСЕР СВИЈЕТА БРЕД ГИЛБЕРТ ЈАСАН 

Ђоковићу да се 
• • 

рачунаЈУ неДЈеље 

•• F 

Некадашњи четврти те

нисер свијета, а сада тренер 
Американац Бред Гиn6epт 
сматра да би Ноааку '&око
виhу требало да се рачунају 

седldнце проведене напрвом 

мјесту AТn писте током пе
риода ДОК је она эамрзнута 
због пандемије корона виру
са. 'ђоКQвиh је тренутно на 281 
седМИЦИ, а први јеРоџерФе
,церер са 310 недјеља. 

-Федерероавuиjaчхhe 

се узрујати због 080п. али 
UКCJlJOl да би ђоковиhу 

тpeбanо призвати см те 
в~вамjtcтyбројјеAU 
ДОК је JlИста замрзвута. за· 
радно је те боДО8е Н 6 .. 0 би 
број~вехо.,..;еме.чак 
и да су cтu.ри ИIПJlС уООи
ч_јеllО' каже Гиnберт и до

даје: - Токо" Ивдијавllиса 
oc'no 6Jl15poj један оскм,џ је 
мэry&ю--.DOJrYФtowa, 
а.џјеРафаОС8Ојмотктуку. 

Новак '6оковиh 

Тoc:t~1ЏCXJIO, 1)okouhje 
Х АаЈЫбројједаи. Акобисе 
са,џoдбкjaJDl:ООдOUУCXJIа
Wfca овим како иваческс
'I'Ul фуикциовише. '])око

.мh би дyro био на ~жу. 
вјероватно ДО краја ВJQI
б1lдоиа. 

За крај. Американац је по
ручиа: 

-Нсзвам коме he омј СИС
тем по .. оЬи ИJIИ шта Ье се 
,цоro,цмти када се турвх

ри иattUe. али IQICJIИJ,( да 

иеhеw:о сако BacтaJlКТX ОД 
статуса као- истакао је Гил

берт. 
Дакле, Ђоковиh јенајвиwе 

оштећен замрзаваљем АТП 

листе, а након што је након 

Мастерса у Индијан Велсу 
и Мајамију отказана и ком

плетиасезона нашљаци, пи

тање ;едалиl'leмоhидасе иг
рајутурнкри на трави у јуну. 

д.к. 

ОДЛУКОМ РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СЛОВЕНИЈЕ 

ГОТОВ шампионат 
Како епидемија корона ви

руса усвијету не јењава, Руко

метии ca-везСловеније први 

је у региону прогласио шам' 
пмоиатroтoвим. Рукометаши 

Цvм. који су након 21. кола 
имали шест бодова предно· 
стииспредPм&пrцeосаојили 
сутако24. ТМТУЛУ.докпотри 
пехаранационалногпрвака 

имаГорев.е из Велења. по је

дан ПРУJlе и Копер. Пред-

лог је да Лига наредне сезо
не броји 14 клубова. то јест, 
да нема испадаља. за Цеља· 
не сезона, међутим. још и 

није званично готова , јер их 

ујунуочекујеД80мечосмине 

финалаЛиге шампиона пра

тив пољског КIIелцu, по но

вом календару који је прије 
неколико дана усвојила Ев
ропска рукометна федера

ција. Д.К. 

ФОРМУЛА 1 

Сезона ће трајати до фебруара? 
Сезона 2020 У Формули 1 

би се могла продужити до 
фебруара следеhе године, 

мјесец дана прије поч.етка 
нове ФI сезоне 2021., а пред
сезонских тестираља не би 

ни било. До тог сазнаља до
шао је британски портал 

RaceFans. Пандемија кора
иа 8ируса је довела до ради· 

калних промјена календара 
-Шест трка је aeh OAJIожено, 
док t:y двије пomyно отказа
не. Екипесусе веhдоговори' 
ле да ће одложити увођење 

нових правила на 2022. (која 
су била планирана за 2О21Ј, 
те hеоаогодишње шасијеза' 

држати и у наредној сезони. 
-ИскориcтиhекОЈИтв.у 

паузузаВОЖ:ЉУВеки:Ј:трка, 

а преДllиl)aмо и да Ье се се
З0на за~ПIИТИ касвије 
ниа 1П'tO је то уоБЈАајево 

између 1:1. н 29. ноае.мбра· 
наГО8ијестио је извршни ди
ректор Формуле 1 чејс Керк. 

Према тренутном раcnо
реду сезона би требала поче· 
ти 14. јуна у Канади. Д.к. 

ПРЕДСЈЕДНИК ПАРАОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА ИГОР ТОМИЋ ОПТИМИСТА 

6и1iемо спремни 
за нове изазове 

Црногорски параолимпијци, као и до 
сада, спремно heдочекати све нове иза» 
ве, нови термин Параолимпијсккх игара и 

осталих великих "ГcUOofичења. евентуалне 

допуне и измјене квалификационог мо
мента, казао је предсједник Параолим' 
пијског комитета Иroр TOlOJh. 

~AJIПUIoeOюom.иjcкxжкlIapao1oot

пкјскп: кrapa 6ИЈ1а једхва прua. и ра
ЦИОlWПIaодлухаВnaдеЈапаиаиМеђу-

Да С.УШ'МО струку И 
останемо Ky~aMa 
~ човјек КP08НI! О1ортосе acoцнiaциje 

особа са loНIa1J.\ДКП!ТO казао је да је сада 
ннoro aaJМtje од wapa и квалмфикација. 
waнrикпaмтpetИЦ даCl!~щгам 
П!UJКa 'f'aICМ'ЦiI. са Н!!ВИДЉIo'IИ4 ffЮТIoВ II(DМ. 

.Да је no6мjeдtмo иачмном којмм су 

М ЦPМOrOPCIOI IЩIaOI'МNnмjци IO~· 
lIIf ~ 8М8Onte .. CJ8OI'ТCn no6jeдe У 
nptТXOДНON МРМОДУ, да је fI06мjeдммo 

чenмчнoм 801IoOМ, дмсцмммном И COllМ

дapttOUtfty. Спушајмо аруку, OCТiUtМMO 

код кvf';t м C8II ДЏtO ~ lIМ'ItIМ 
.......... ТМ)ће .... 6m!"мIV"~ 
MOA"CМ~~~Г." 
-..х cnopnктa. nopyчмo је Тони!\. 

народног OJIJOШИјског комктета, коју 
је употпувости подржао и Међув.арод

ии пapaomn.mијски KOIoOlТtТ. ми еко 
у cтaJlВoj кокувикацкји са "'e1IRJЩИ
ма lПIЦ'а и КРОВИКХ Meђyв.apoдllJa 
асоцкјацкја које коор.џихрају парао

JDOIПКjcке спортоat. у, пои. kao кру
цкjaJпrxдonђaj уО8Ој J'OAIOIК. ЦJIjМOМ 

циюrycy, O"Ieкквa.BO f:'{ ОA1l0*еии и за
врmви АКО саикцкоииcaJIJП и 3а спор

тисте са JIIIUJDIДИТeТOМ ВаЖНЈП: КJla

сификациоикхтакмкчеи.а, као и три 
ВeJDIКa шаllOlКовата ва којима су тре-
6a.nк да учtcтllују JlBattot репреэевта

тuци - t.ponc:кa првеиспа yllJDDalЬy 
у~~,nn~иБ~~уип~ 
pacтpe.ы.mтayy Лam:кow, рекао)е Томиh. 

Предсједник ПОК-а је Н3ГJlасио да}е већ 

заврwен аеhи дио квалификација, п0се6-
ноуспортовима који се практмкујуу сис

тему црногорске Кро8неспоprcке асоција

ције особа са ннвалидитетом. 

-Нaпuп се,цам атлетичара са ocna
реИЈПp,ecnМJlJlJlМaJllDO:КUJD(фика

ЦИОИЈо: BOPIOJ f:'{ аеЬ обе3бкjep;кJrк.џа. 
мјеста,по)еАиоумушкојИ*eJlскојков
куреицијк3l.ваступуТокију.ОкмПDf

маУЧecJDlКaOДll)"Dlbeсевакои~ 
когпрвеиспа У По.љској. Стоиотеиксер 

ИroрТомxh 

ФкmmPцoJJкhваапркпскојceюwpcкoj 
ра.в:г lIИСТК С.јетасе пара СТОИК 1'e1lJrC 

фе~ерације. са којом cf: зanaраКNJIИ

фкхациоик пqxщ.; поyaиr JIJIСТК, 3аУ-
3JDO. тpehe мјесто mjeга,џrpexтиo 80ДII 

уТокио. Са'WCahnюи DUIJI'ПIf потвр
КУ. која би требала да 6у;в;е ПOC1lата ва' 
ЦИOlla1lИJO(Ј(oмитeтJ[J,Qдо1S.аlIpНJlа, 

ааакакоиyuжктииDpJl1lаго,цктисе 

оеатуал:::ккмпpoмjtRa.waус:жтемуква
JIJIфккац.кја с обзиром да је BeXOJlXКO 

1IOCJIe,ЏIoптурвмра.упpцмd)eвoмк»

Ј1Ифккацкоиом перком 611110 0NЮ*е
во, казао је Томиh. Т.Б. 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЦСА ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЛАНИРАНОМ ТЕРМИНУ 

Пр •• пут у дРyrачкјкм условкма 

Од 2. априла у видео формату 
Коиференција ЦpHoropcкe 

спортске академије биht одр

жанауплаиираномтермику. 

од 2. до 5. априла, али у видео 
формату, путем 3оом апJlика

ције. И ове године се очекује 
учешће великог броја науч

ника из цијелог сеијета. Ра· 
није најаељени научии про· 

грамбмтиодржаи поплану. уз 

бпаже модмфикације, У вкрту
апној организацији догађаја. 
УСЛО8ЈЪеНог глo6aJlном панде
мијом корона8ируса. Декан 

Факултета заспорт и физиq

ко ааспитање. croo ПопоаиЬ. 
казао је да је пр8И пут од 2003, 
од када се одржава конфереи

ција, да се око 200 научника 
свнјета окупља у другачијим 

условима. 

-иако смо ХМa.JIИ КРаТаЈ< 
рок за реоргаихзацк;у ДО

гађаја, У OKOJIВOCI'XМa које 
су вас 3aТeJUIe, JOIaJIJI еко на 

УКУКОllТlOlу.rerи*ыу,џ 

lUilCt"Uм:моfl,06pyсарцв.уса 

м~ђува.ро.џи:м: партнер.
м .. те да свима покаже .. о 
свијету ,џ иије си стапо, 

те да ПРУЖ:JDlО отпор ОКOJI

Востима које су нас saдecи
ле, казао је Поповиh. иста ка· 
вши да је организатор добио 
подршку Централне европ· 
ске иницијативе. чије је сје

диште у Трсту. -На томе еко 
JDlпоое6ИОзaDaJDDl ....... 
I0IO посебну OДГ08Op1lOCТ ,ца 
К8IJDП'eТ ихдео I(ОВферев

цкје QДp)ICJ(МO на нajцmeM 

.. о~емllJOOу.300мUIJIИ
кацхја је омоryЬЈша.ца се у 
рад видео ковфереицкје, у 
UrP!')'UIIOМ пpoc.-ropy, УЈСЉУ

... ~ сан пре.цава'IJI по ПOSJOу, 

JdJIaГaЧJI OPa.JIIIJII И постер 
upeэeaтaцtф.. као. преда

.. ... yoкaxpy~epa
ЏOllКЦe, aJDI и ан OCТaJIJI 

којипратековферевцкју, а 

.... I>eАО6мтк ............ 
кyyyjycalU.llaгa'OQQ.,peкao 

је ПОПОВиЬ. Т.Б. 

МE1iYНАРОДНИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ САОПWТИО 

Спортисти са визама . . 
задржаваЈУ таЈ статус 

међународни олимпијски 
комитет објавио је да сеи 
спортисти који су се квали· 

фикоеали за Олимпијске 

игре уТокију 2020. задржа' 
а.ају тај статус и за 2021. годи
ку, за када су одложене Игре. 

Чланови МОК и представ

ници 32 међународне феде
рације окупљени на теле· 
конференцији, донијели 

су такву одлуку, а тек сада 

слиједи одређивање датума 
када he се OД1Iожене Игре тач
но одржати. Према подаци

ма мОк. s7 одсто од око 11.000 
учесникаИгарауТокијувеh 

се квалификовало. Једно од 

главних питаља сада је када 
и како организовати преоста· 

ле кеалификације. У неким 

Федерацијама, много спор

тиста се још није квалифико

вало и потребна су најмање 

три мјесеца прије почетка ОИ 

да би се организовале. У не

ким спортоеима, попут бо

кса, веhина квалификацио
них турнира је прекинуто, 

или отказа но, а унеким дру

гим спортоеима већ је квали

фикован огроман проценат 

такмич.ара. Многи предсјед
ници федерација су изрази
ли забринутост финансијс
ким питањем. тpaжel\мдаим 
сеунаприједодобресредcrвa 
којаје МОК традиционално 
исплаhИ8аО након Игара. 

Т.Б. 

РУСКА АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА ПРИВРЕМЕНО ПРЕКИНУЛА 

СА ТЕСТМРАЊИМА 

Суспензија до 6. априла 
Руска антидопииг аген' 

ција објавила једа је привре· 

мено прекинула са свим тес· 

тмрањимаускладусамјерама 

ВJlаде Русије у циљу спреча

вања ширења корона8ИРУ

са. Русија је додатно појачала 
мјере, па ћеследеhа недјеља 
у цијелој земљи бити нерад' 
нз, азатвореии су сви кафићи, 
ресторани и радње, осим са

мопослуга И апотека. Ди· 

ректор Антидопинг аген' 
Ције Јурх Гахус рекао је да 

та организација наставља са 

радом током пандемије ко-

ронавируса. али да је преки· 
кула са тестира.њима. Суспен, 

зија тестираља ће остати на 

снази доб. априла. Руска ан

тидопинг агенција је остала 
бе3 лиценце 2015, када је уста· 
новљен системски Допинг у 

руској атлетнци. а потом и ОС· 

талим СПОРТО8има. АгеНЦија 
је условно добила дозволу за 
рад у септембру 2018. међу
тим. крајем прошле године 
јеустаноаљенодајеС8јетској 

антидопинг агенцији доста

вила лабораторијске податке 

које је неко мијењао. Т.Б. 


