
ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ ПОЧЕЛИ И 
ФУДБАЛЕРИ ПОДГОРИЦЕ 

Војо Пејо.иЬ зва Аа Ье васта.ак бити n.жак 

т ренинзи без 
контакта 

ПРкдРЖаВ3јyhи се свих про

писаних наредби Националног 

координационог тИјела, при· 
преме за наставак сеэонеу .Те
леком- Првој лиги Црне Горе 

почели суифудшери По,џо
рн:це. СНГУРНО је да је овакав 
рад мало необнчан за све иг· 

раче, алн је чињеница да сви 

имају жељу да се што боље 
спреме за оно ш1'О их очекује. 

·Иза вас је ,џомјесечва 
пауза. аЈП' је 0'lln'O је да су 
МОЈЩК pци1DI 11 да су тре

вxpamt КОJПD(О су МОГ.IDI У 

ТaJC8JIМ ОКOJIROCТИNL I1o
чеJIИ СМО са радом ва cnди. 

оку прије пар ,цава и придр
жuaмосепрепорукаНКТ'а, 

поAecttЈарачаватереау.беэ 
ковтажта. Тажо ье бити,.,о 18. 
маја, када треба",. почвемо 

,ца pa,џrмo ва пpuи фудбал. 

скива'[J(R - рекао је Војо Пејо

внћ, wеф стручног штаба Под· 

горице. 

Пред вама је згуснут кален' 

даР'за49данатре6адаодигра
те 13 утакмица. Колико ће 1'0 

бититеwкоза играче, погото· 

во након два мјесеца без пра· 
вогтренннга? 

·Као што сам рекао и ра

оје, бdeееока тешко. lC!AN" 
аа OJDЈаП,аајућа OK01IROCТ је 
то што су ДOUOJIИ1IИ пет кэ

мјоа у току yтanoще 11 то 

у три теркив.а. 

Уз ct!ниоре, на терен ће 

омладинци и кадети. Како 

гледате на наставак сезоне у 

тедвије категорије? 
·Моје МИIDЉeв.е је .ца he 

бити ВeJD[IQ гуж:u.. прије 
CIIе уоргаиизационом cwис

rry. Без обзира што се рар;и о 
омлa,ци:н:цк:uaихаде1'Ј(Ма, за

rrjea. су ",. дође КОМПJIeтRО 
We,ЦJЩIfRСКООС:ОБЉе. Г;цјеЬесе 
у ТaКaJOf CJl'}"Ujuкмa вahи 

ТОJlИко,цО~аЈ(Оct!звада 

играјуI1pВOJlИl"aШИ, ,цpyro.л:и. 

nпDIWОМ .џхјемпђеc:eJleJCo 

ције. Пре8XIDе често he бити 
одсуспа љенара са посла и 

ПИТаЈЬе је КOJIИКО Ье то бити 
lIоГ')'ЬеcnpoaecnrуAjenо.ПD
roтoao у доба корова аируса. 

Налазите се на шестом 
мјесту на табедн . Дали након 

свега размиwљате о Европи? 

-Ве бю:,ца прејудицирам 

виmтa. али бu истакао да 
имамо је,циу оз6кљку екЈ(

оу. Али, као што сам 1oOI0ГО 

пута ,цо сада рекао прво ,ца 

ООезбијеДJDfО опстав.ак, па 

онда можемо pa3JoOIIDJW.ТИ 

.. t.poпх, јер је мэмеђу бара
жа и борбе за међународнУ 
сцену pa3Л'JIX3 мала - казао 

је на крају Војо Пејовиh. стратег 

жутих из Доње Горице. 

д.п. 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПМТАЊЕ УНИВЕРИТЕТА ЦРНЕ 

ГОРЕ СПРОВЕО ОНПАЈН АИКЕТУ МЕЂУ ФУДБАПЕРИМА 

Рад зависио од 
мотиваЦИЈе и опреме 

Факултет за спорт и фи

зичко васпитање Универзи' 
тета Црне Горе организовао 

јеонлајн анкетно истражи· 
вањезафудбалере~Телеком~ 

Прве црногорске лиге. Оно 
је организовано у циљу са

гледавања начина на који 

црногорски врхунски спор

тисти-фудбалери. а обух

ваhени су играчи старости 
од 17 доЗОгодинаодржавају 
спортску форму у периоду 

од прекида првенства и гру

пних тренинга. 

-Веа моryћвости хо

ркштев.а фу;цбan:схоr те
рева, спортс:КJI][ сапа и те-

ретана, ИИДИВи,цyaJIИИ 

тpeвивr<:вакогспортисте 

је аајвише зависио о,цлич
lIе треnжие спортске оп

pewеJlре~сопстве

Bor простора адаптира.вог 
затpeиивrкаоИJDAИеw:о

тхаације за вјежбав.е у 
ахтуеJlИJD( услов .... а - са
општено је на сајтуУнивер
зитета Црне Горе. 

Доц. др Драган Криво

капић је заХ8алио се С8ИМ 

фудбалерима и њиховим 
клубовима који су исказа

ли завидан степен посвеће

ности у реализацији овог 
значајног истраживања. 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР НБА ЛИГЕ САОПШТИО 

Одлука о судбини 
сезоне биће 

• 

позната у ЈУНУ _3 
НАЈБОЉИ ИГРАЧ БУДУЋНОСТИ ДРАШКО БОЖОВИЋ ВЈЕРУЈЕ У ПОВОЉАН РАСПЛЕТ ЗА ЊЕГОВУ ЕКИПУ 

Да наставимо гдје смо етапи 
Много тога се издешава

ло у последња два мјесеца 
и било је питање хоЬе ли се 
актуелна фудбалска сезона 

завршити. На среЬу, фудбал 

се враћа итоје вијест која је 

обрадовала све оне којима 

је овај спортзанимање, али 
и оне који искрено воле нај

важнију споредну ствар на 
свијету. Од најбољег играча 
Будуhности ДpamкaБожо
виha пробали смодасазна
МО шта се деwавало у ми

нулих шесдесетак дана н 

шта се планира у наставку, 

обзиром да је Донешена од

лука о наставку лиге. 

-ИМaJIИсмипроrpaмпо 

којем смо радИJIИ и могу 

pehи да су сви иrpачи ис

поштовали ТО. Наравно. 

фалио је рад са JlОПТОМ И 
тај l'РУПИИ рад са :К:ОвтаЈ(
томкојмјошимједозвоље:и. 

Сада чекамо и дозволу да 

би Ы:ОГJIИ да направимо 

правифудбалсхитpeии:в:r. 
ми спортисти је,цаа смо че

КаЈР( дозвояу да почиемо 

са треииизима. а посебно 
се радујемо што Ье и так

кичев.е ускоро бити на

cтuљeвo. Вoљen:ибисмода 

се проиађемo,цe.n: .. за наста
вак куп такмичеiьe. како 

бисмо ДООИJDI maису А3. од
браиикотај трофеј и да по

кушамо А3. освојико 1fYIUCY 
круну -рекао је Драшко во
жовић . 

Већ три дана поново тре
нираre, какав је осјећај? 

-Са треииизима смо по-

Нема onуwтан.а 
на ntrAttOe да им 6одоена punикa кају .. ју у односу на Су

ујкху д.ај! .,.. lUaII:I! да CI! дoмonry тиry1II!, ДPaI8CO &0.0.II 
;.......,.., 

...... u 6o.JIaN ........ у ОДМОСУ ма a.тyuмor..,..a. 
~CYttК:a до ...... 1311ON М..,... »6мтpe6uo.,.... 
да се ........... А& lIt Ya8IjeМO да ~ ту .....-т. 0lIO 
8mI ....... радује је ' ••• ~Aa I8I ..... МIfIjeдмar..,.u .. 
......... ~ с..оеосе;.а.aana6миамnrryna ...... М 
""'" м rp8A. М ......... 3anI onywтatw. l8I!МI. ". се тмryJIIM 
~ нt o6u&9t.ctм ~ је np801WUЦ nдa8IC(. 

ОJJТJOolиста пред вастоак: Драшко Вожовиh 

Гр6 •• д.ректор O.lIaA.HCKe ШКОllе 
Некадашњм цptЮropCIO'I penpeзeнтaтмвац ~ фудбалер Будyt'!нoml 

Пetap г pбtII од ~ пар дана нanaзи се у ДВOCrP'Y1(Oj ynoэи. Гр6мћ је од 

стране Управе ~ 1'IEНOIIaН3a,iWf!КТOpa омпад»нске L1IiXI/Ie мавих. 
док 1'te yтюry кoopдI'6IaTop<I о6а.аљатм н-on.a ~. 

Уэто, ГpbllјеlЏЩy'ЖИOyroвopса~најош"~. 

чenи арије некon:ико дава, 
paдю.lО у три грynе, по

mтyjyhи препоруке и од
кук:е НКТ·а. Иахо је мало 

иеобич:во. за сада иде ен 
по llJIаиу. Тестови су nо

:КаЗаЈ[Ј( да су сви кrpaчк 

у ВР1l0 доброј хоВДЈЩКји 
што ье БJIТJI о,ц пресудне 
важвости ахо эвамо A3.he 
се утаЈ(lIJIце иrpaти сваха 

три.ца.иа . 
Времена је мало, играће 

се убрзано, шта то доноси? 
-~опpeвиmеapewe-

на, aJD(he то битидовољио. 
Ra,цawс:едаhe:wовacraвити 
rдie смо CТiUIИ арије паузе. 

До краја сезоне, утакми' 
це ће се играти без публике? 

-То је пpoбn.е .. више. По-
9IIaТO је дафу;цбала. безпу6-
JlИКе вема, али ситуација 

је таква и noкymaћeMO да 
се свим овим: ие,цаЬам. 

супростаВJD(О ванајбољи 

моryhи начии-рекао је на 

крају нападач Будућностн 
Драшко БОЖО8иh. 

Митар Ра,цуиовиh 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПОРТО БИЉЕЖИ ЗАПАЖЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПАРТИЗАН ЗАДРЖАВА 
ПОУЗДАНОГ ВЕЗИСТУ 

Дјечаци који обећавају 
Дванаест година на фуд' 

балској мапи Црне Горе ПО

стоји Порто. Овај подгорички 
клуб, којег је основао и са ус
пјехом води CивиmаlеJDfh, 
]2. марта је прославио рођен
дан. али својим досадашњом 
историјом могу бити и re 
како зад080ЉНИ. 

·Од првоr да.иа ми с"о 
стаБXJI8R КJI}'б. а са својих 
mecr геверација учecnује
мо у такWXЧeJЫD(а које ор

гавизујеУдруж.ев.еК1l}'бo
ааЦевтар. Hapuвo. cпwа 
иама су lIедостајЗJIИ тре
в:ивз .. у претходио .. пе
риОдУ .... оrypehкдасусаа 
.цјеца са Becтpnљeв.eк .цоче
капа да се врате ред08llJO( 

"""""""'..........,'" 
утреважиом процесу, по· 

штујуhx све одредбе које 

је прописало НацмОbJПlO 
КООРдивациово тијело - ре
као језа ~Дaн~ Синиша Јелиh. 

Имао је Порто у претход· 
НИХ ]2 година доста успјеха 

Порто и. побје;џrичком постоn.у ва "Крос п.рк" турниру 

на разним турнирима итак

мичењима. 

-Са ваjwлaђкw reвepa

цијама сјајве pe3ynтaтe, 

иарочито у nOC1lедљмх го

ДИНУ дава. ТО ci! посебио 

ОДВOCN иа reверације иr
рача poђellJD[ 2011. JI 2012. 
r,цje смо ва alИМ: турвхри

ма у lIoдropици:увијек би.IIИ 

међутрипрвеекипе. Ншо
меиуобихдаСУПРОШJIего

.џве дјечаци 2011. го,в;ипrre 
освојИJIИ три пр:u. wjecra, а 
_ .... мnaђк-
суовеro,ции:еБИJIИдpyrиН& 
турвириwa. .,дадекс куп" И 
,.I(pocnapIc" - додао је Сини· 
ша Јелиh. 

Д.П. 

3дјелар 
остаје? 

Управа Фудбалског клу
ба Партизав почела је про
цес преговора са својим везис
том сашом Эpje.1rapoк У вези 
НО80Гуговор, објавио је ~Mo

цартспорт~. Останак 3дјела' 

ра, могао би да буде један од 
приоритета управе црно-бе
лих, који желе да осигурају 

овог играчадо 2023. године. 
Нови уговор донио би и 

повишицу 3дјелару, па би, 

према информацијама овог 
портала он могао да зарађује 
више од 300.000 еура на го
дишњем нивоуи тако би стао 
у ред најплаhенијих играча 

београдских црно-6елИХ. 
Подсјећамо, уговоре са 

Партизаном ПРОдУжили су 
Gojaи Остоjиh. Немаља Ми
Jleтиh и голман Нем.ав.а сте
aaвoaxh, па ct!y клубу надају 
да ће нови параф сгавити и 

поуздани 3дјелар. Д.П. 


