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НОВО ИЗДАЊЕ ЦРНОГОРСКОГ ЧАСОПИСА ЗА СПОРТСКУ НАУКУ И МЕДИЦИНУ СВЈЕТСКА АТЛЕТСКА ФЕДЕРАЦИЈА ОДЛУЧИЛА 

РаАОВИ са конференције ЦСА Норме за ТОКИО ОА 1. Аецембра 
Оригинални научин радо

ви који t:y представљени на не
давНО оДРжэној видео конфе
ренцији Црногорске спортске 

академије. пред око 200 науч
ннка из 46 земаља, нашnи су 
своје мјесто у НОВОМ н3Дању цр
ногорског часописа за спорт

ску науку н медицину, у којем 
су06јављенн ЊИХО8И сажецн. 
Главни уредници овогчасопн

са проф. др Дуппсо Вje1nщa н 

проф. АР Спво ПоаопЬ, у 
уводној рије'!:н ОIQГ нздања, 
изразили су захвалност свим 

научницнма на учemћу у КОН

ференцији која промавнше и 

развија спортске науке кроз 

YNрежавање, проучав.ање и 

истраживање. 

Montenogrin Јоum.1 ј
о! Sports Sci.nc .. nd Medkin. I . 
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-ове ГOД1fВe, sa ковфе
реlЩJljy коју је подр*ап:а 
Цewrpaл:ва tltpOпска кам

цхјатЈОа, cacтuJUDf CWO 

.ИСОКОпрофlUПDl Rаучих 

проrpaм: с П1IеваРRJfW • па-

APR'I 2020 

примијењени увкду 

ПЩUJyЧјеспортаисроднкхднС'
Цнплина. теда јенове године 
1<онференција допринијела 
развоју глoбanних приступа 

у различитим слецнјалиэо

ваним подручјима и wирем 

погледу наспоpтtке науке. 

УЗ традиционално покро

витељствоЦриоroрскогo.nим· 

пијског комитета и У сарцњи 
са ФакуJft"eТOм за спорт и фи

зичко васпктање УЦГ, конфе

ренција свој успјех дугује и 

подршци партнеРа. ове годи
не се, први пут, у ПOCllедњих 

17 година, коиференција одр
жала онnајн. због спречавање 
wирења коронавнруса. 

Т,В. 

ГРУЗИЈСКА ТЕНИСЕРКА СОФИЈА ШАЛАТАВА ПОКРЕНУПА ПЕТИЦИЈУ 

Неки играчи немају ни за рачуне 
Како је сезона суспендована до 13. јула. 

али извјесно је да ће пауза бити и дужа, гру· 

зијска тенисерка СофијаШапатава покрену
ла је петицију за помоћ играчима који нисуу 
свјетском врху, а који због пандемије корона 

вируса, не могу да плаћајурачуне. Шапата

ва има 31 годину, тренутно је 375. тенисерка 
сви}ета. а најбољи пласман остварила је 2014. 
када је била 186. на ВТАлисти. Она је ова се
зоне зар3Днnа само 2.900 долара и тренутно 
станује код родитеља уТбилисију. 

~ • , 

Софија IПaпaтаu 

-РазГО"pa1Iа сам с КRоrим тенисери· 
.... веки од и.их ве зиајукако he о .. ј мје
сец ПJIh'ИТJ( ставаркву, Пenщи;o:w: вишта 

ве захтијеаак. ова је само ваЧИII.ца cti чује 

sa.IIJrJtaC.,џDpJl8учеМО1WlCн.УИТФ-peк1Iа 
је она уизјави за Си-Ен-Ен. 

Како је навела, огромна је разлика између 
Топ 50 тенисера и тенисерки у односу наос
тале. 

-Тојеl00ЉЈАИ.аваАТn-уиВТАје8ИIПе 
од 3.000 JI,}'АИ. Ако 50 посто и.их бур;е мо
рапо ор;устати од тениса 360r овоrз, кио 

CJIJDI.ца тевис B~be DpeЖЈПјети - поручи
ла је Шапатава. 

КАНАдСКИ ТЕНИСЕР СВЈЕСТАН ЈЕ ДА НЕМА ИДЕАЛНИХ Р ЈЕШЕЊА 

Милош Раонић: Да играмо што више 
Тенис је један од спортова 

који је због пандемије кора

на вируса највише погођен. 

Предсједник АТП'а Аи,цреа 
rаур;ев:ци наговијестио је да 

би сезона могла да се наста

ви уавгустуидаје направље
но чак 5Оверзи}а календара, 

а канадски теннсер Миn:оm 
Раовиh каже да нема нде
алних рјешења за распоред 

турнира н да зато морају да 

се нађукомпромисн. Само не
дјељу дана након ЈУ-ЕС Опе· 

на (31. август -12. септембар), 
требалобидасеодржиРолан 

Гарос. 

-два rpeи;a; CJleM тyplDl' 

ра У 'ЧeтJqП( од пет ведјеља 
усштембру, КИCJlИJrol.ца he 
то 611ТИ пpoБJrек за кrpaче. 

6pu: пpeusaксабетовава 

ОТКАЗАН уфц ш 

шљаху - 1'Оје ИJlикиu,џ

так, ва,џк се.ца веЬе,цоЬи 
дО ПО8~,џ. Ипак, јесам JIИ 
среЬа.в што ье се 1'0 деси
ти? МмCJIJIМ ,ца јесам јер 

у скраЬевој CUOВ:И вај .. -
)I()DIje је ,а;а праllО 101'0 је 
ваше IIOrybe Слеllоаа. Ва

д .... а:даЬетахо.бxrм-ре
као је Раониh, који је у карије

ри освојио осамтитула.Д.К. 

Корона јача и од ММА 
Упркос најавамадаби тур

нир УФЦ 249 требало да се 
одржи 18. априла, предсјед
ник организације ДeiиаВајт 
попустноје притисцима чел
ника Калифорнијеи медија 
иотказаотакмнчење. Такосу 

љубитељи борилачких спор· 
това остали без могућности 

да прате спорт током панде

мије корона вируса. 
Дејна Вајт, потврдио је 

да је имао разговоре са чел' 

ницима ~И,Ес·Пи-Ена·, који 

су носиоци права емиТQ' 

вања борби, као н да се по· 

сле тога одлучио да откаже 

турнир. Сенаторка Калифор

кнје Дајака Фајвстајв прет
ходно је јавно критиковала 
покушај Вајта да организује 

турнир и позвала на .. раз
мишљање о јавном здрављу". 
С другестране, Вајт кажеда 
је за све учеснике турнира 
унапријед било 06езбијеђе-

но тестирање на корона ви ' 

рус, као н да запосленмма у 

организацији не пријети от

каз услед свјетске пандемије. 
ИакобудућностУФЦ тур

ннра није позната, Вајт је 

потврдио да је обезбмједио 
.Острво за борбе", које ~ на
лази у фазн озбиљних при

према како би било спрем· 
но да угости УФЦ турнир 

већумају. 

д.к 

Свјетска ат.nетска федерација је објавила 

да I'te кваяифнк.а.ци:је за Олимпијске игре уТо
кију одржавати ОД децембра ове годи не. а не 

од 4. априла ДО 20. новембра. што је био прет
ходно договорено раздобље за олимпијске 
норме. То значи да ће квалификације иоства
риваље норми за ИгреуТокију, умјесто уоби' 
чајених четири мјесеца, трајати од 1.децем· 

браове године до 29_ јуна 2021. године. осим 
за маратон и брзо ходање на 50 километара, 
за које је рокДо 31. маја 2021. 

Челници свјетске атлетике су саопштили 
како све досад постигнуте норме вриједе за 
Олимпијске игре. 

, 
Maџraa..., cтaJIIIoj 

комуиикацкји са Ко..,оы 

-До децембра OJle ГOДkВe СЈаН резуnтaти 
који булупocтиrиyти вриjeдиhe сако за 
статистику, а Beh~ ковхурисати за OJDD(

пијс:к~ворке.доктаб:rorцeајетс:кихрезу,.. 

тата се Btk oбjau.ивaтx. о.у 0Д1IYXf СУ,ll;О
ииjena CIIa тијела cвjeтcк~ аТJlетик~, како 

БИПОМОГJlИатJlетичариwадауситуацији 
с коровавирусок oдpeд~ ПJIaII припрема и 

тpeиивra. Такође, 8ОДJVIоct!рачуваоира

ве,цвocrијерЬ~СЈаиикаТИДОlЮљвоврем~ 
иа.ца оспаререзуJlТaте који би п о,циJIИ 
уТокио, пренно нам је генерални ~Kpeтap 

Атлетског савеза Црне Горе Миn:ак Maџraљ 

најважније из разговора се предсједником 
Свјетске атлетске федерације Себастијаном 

Коуом. 

Маџгаљ је истакао да ће АСЦГ након ста

биnизацнје стаља уЦрној Гориурадити пре
планирање Календара такмичеља за 2020. 
годину . 

-Свјетска аТJlетска федерација преAJIО

ЖИJfајезазекљекојеиисуумоrybвocrи.ца 
одрж~вациОВaJlRатаккичељауП1lаиира

ИИМ'l'eplfИИJl1llа,цаихорraииsyjyзаct!ви' 
оре8. и 9. aвrycтa OJle roдxвe, док је за 2021. 

годивупреAJIОЖево.ца тобу,ц~ S. и 6. јуна 
kJlИ26. и 'Л. јуна. Валхавска федерација ье 

препл:авхратисвој Кanеидартаккичеља. 
ПIТO Ьемо .... усагJlасити са вamиu: Кап:еи
даром. Руководство АСЦГ ЖVlИсиојим:чnа
вовика.ца сачу.ају эдpuљe и да ПOCJlе, кад 
дође :вријеме ваставИJolО наше зајер;в:ичк:е 

спортске активности. сада је вајаажвије 

да сачувамо sдpuљe QП у ACЦf к тако 
изађемо као побједиици, рекао је Милан 

Маџгаљ, генерални секретар ACцr. 

НАСТАВАК СЕЗОНЕ МОТО ГЛ ШАМПИОНАТА 
ОСТАЈЕ ПРИОРИТЕТ 

Трке чим се створе услови 

из компаније Дорна 

Спорте је, поводом тренут
неситуацијеуМотоГЛуслед 
пандемије коронавируса са· 

опште.но да наставак актуел. 

не сезоне остаје приоритет. 
Велики број Мото гл догађаја 

је помјерен, а и поред бројних 

измјенаукanендаруу Дорни 

истичу да је план да се возе 

све трке усезони. 

-Н ,цаље смо у C'I'aJIROМ 

KOJI'I'aКТY са Фим. НРТА, 
МСМАиDpOМoтepIDUтpкI. 

и Ra,lЏ'Jlе,а;ако 'IJIТU'f ситу

ацију,о,цржааа.јуЬumп
JIJOI CJIe КaВaJIe KOII}'НJIIt&" 

ције. циљ саЈО: страва које 
сууюъучевеједасеэовапо

чне ЧИIl се створе УCJIО8И 

!Ia. без6је,цвост. Ваш фокус 
број 1 остаје одржlUJloe ПIТO 

8кme тркачюо: Aoraђaja.., 
окакр.., кanев,цара!la. 2020. 
ro.цюry. Ипак, уаијек Ьемо 

ПocтyпaтJl у clUl&Дy са 

савјетима ~ ор' 
raвa aesaвиx за ~BJIoe и 

безбјер;иост. УКOJIИко naв· 
дoorja бур;е вacтaJlКJIa да 

оrpавичааа ваше могуЬ
вocrиивашекpeтuьe,као 

после,цв.у опцију размот
риЬемо еиитyaJl1fО отка

зиваље сезове. Исти npНII· 
ЦИПJf иже и за Субербајк 

lОaкn:иоват. r,цje п.nанира· 
мо ОдРЖ~ ПIТO Bкme 

трка. Приоритет свих вас 

је безбјеАВО aa,цueтaJЫ ва 
стази, CAe:s60r ВШlИIброј· 
RJO: обожuaJllЦa којх ира. 

теоаајспорт,саопштенојенз 

Дорне. T.G. 

Т.В. 

ИСТРАЖИВАЊЕ 
АСОЦИЈАЦИЈЕ АТЛЕТИЧАРА 

Мање 
тестова 

за бригу 
Већина атлетичара из

разила је забринутост због 

смањења тестираља на 

забрањене супстанце током 
пандемије коронавируса, 

показују резултати истра

живања које је обавила Асо

Цијација атлетичара, којасе 

представља као јединсТвени 
глас професионалних атле· 
тичарз. Од 685 атлетичара 78 
одсто њмх одговорило је да су 

забрииутн за валидност ре

зултата због смањеног обима 
тестираља. ПоштосуОлим

пнјске игре у Токију одложе

не, истраживање показује да 
је 82 ОДСТО атлетичара наста
вило да треннра. ада 8б одсто 

жели да се врати такмичењи

маовеroдинеукоnнко то буде 
безбједно. Међутим, постоји 

мањи консензусокотога како 

би требало одређивати ко се 
квалификовао за Игре. И док 
БО одсто атлетичара жели да 
себодујурезуnтатиостваре

ни до децембра, 5БОДСТОМИ

сли да то не би било фер због 
различитих мјера које сууве

дене због пандемије.. У погле

дуквалификовања за ОИ, 8l 
одсто атлетИ'lара сматра да 

систем свјетске ранг листе 

тре6ада буде размотрен. 

т.в. 


