
ПРОЈЕКАТ НОВАКА 1iОКОВИЋА КРЕНУО СА РАдОМ ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О СТИПЕНДИРАЊУ СА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СПОРТИСТИМА 

Тенисер.и.почели да За њих осам по 1.000 еура 
д о б и у н о в а Ц н.јус"јешнкјк СПОРТК- раз""ја а_в ~ ва .,.,. 

иако је било и неких нега
тивнихреакцијаФондзафи
нансијску помоћ тtнисерима, 

којн је покренуо први рекет 
свнјета Воаак '6оК08иh, по· 
чео је са радом. На рачун 

сваког тенисера који је пла
сиран измеђуIОI. и 500. мјес
та на АТПnисти упnаћено је 
4.325 долара. Један од услова 
за добнјање помоћн је био да 
тенисери у протеклих годи

ну дана ннсузараднлн внше 

од 250.000 долара од награда 
на турнкрима, Новаков проје
кат подржали су и њеГОВИ 

највеhи рнвалн Рaфae1l На

.џJI к Роџер Федерер. а план 
је да се и cnедеl'teг ujeceцa на· 
стави саакцнјом помоћн те

нисерима,сООзироuдајеэбог 
пандемије корона вирytaсе
зона cycnендованадо 31. јула. 
А јуче је и Теннскн савез 

Србнје (ТСС) саопwтио је да 

ће од 30. маја уз помоћ Новака 
Ђоковиha стартовати тсс тур, 

сернја турннра за сенноре н 

јуниоре са новчзнмм каграда
ма. У конкуренцији сениора 

биће одржано mесттурнира 
који I'te бити играни за новча
не награде. Фонд награда за 
мушкарце износи 2.550,00. а 
за жене 1.835.00 еура. Жреб 
за главни турнир биће 28. а 
за квалификације 64 игра
ча. Осам најбољих играча 

у обје конкуренције насту
паће на Мастерсу који је иа 
програму од 14. до 16. августа 
2020. на теренима Тенкског 
центра Новак. Поред сенно

ра ТСС hеорганизовати и се
рију цикnycннx турнира (три 

турнира и Мастерс) у конку' 

ренцмјамаод 12Ao 18 година. 
- Очекујемо ,ца he ови 

турвхри npJOybи иnи

ки број кaan:итeтвиx иrpa

ча и nо,циhx "kN.J'IJIТn АО
мahJanxмичеи.а-стојиу 

саопmтeњу ТСС, који ће ка

лендар такмичења објави
ти до краја недјеље. 

ДК 

ЈУ-ЕС ОПЕН НЕЋЕ МИЈЕЊАТИ ЛОНАЦИЈУ 

Турнир не мрда из Њујорка 
Првосеспомињао Индијан 

Вenс.паондан Орландо, али 

JY-ЕСОпен, последњи гренд 

слем сезоне, неће мијељати 
локацију ни ове године.Ако 

ftyдeycnoватурнирheсеодЗI. 
aвrycraAo 13. септеuбра игра
ти у Њујорку. који је један од 
најпoroђeнијих градова коро

иавирусом. 

-Постојемкоraиaraђaв.a 
око ваше орraиизaције у 
~ са l11IUIИpaIIoeIl иарер;-

иогЈУROneиa.ЖeJlимОАА 
pujacвJoIo.цa упркос томе 

mтoиcтpaжyjпmс:вахумо
rytuюcr како 6хсмо одржа

JDlIlUDтуриир. ОТКаЗЈОаае 

JVIJI промјеваJlOltЩJlje тре
вутво вије у првом D.JI.aв"f. 
Коа .... OAJIYU доlDljebе 
се cpe,цn:OM IVUI крајем 
јуна -казао је портпарол Те
ниске асоцкјације САД, КрИС 

BlIДIlajep. 
ДК 

НА ПОМОЛУ ТРЕЋИ ДУЕЛ БИВШИХ СВЈЕТСКИХ ШАМПИОНА 

Хуманитарно Тајсон-Холифилд 
Некадашњи свјетски бок· 

серски прваци Мајк Тајеав 

иhавдерХOJIМфИ1lДМОГЛИ 

би поновода уђууринг. Бор
ба би била хуманитарног ка

рактера, а ЊИХД80јица би се 

суочиnатрећи пут. Прву бор

бу добио је Холифилд кокау
том у 11. рунди,док се нарочи
то памти њиховдуел из 1991, 
када је Тајсон у трећој рунди 

Хопнфмдуодгризаодноува. 
па је меч морао да буде пре-

кинут. 

-Немамо још увијек 
'Орст догоаор.anиИДellока 

томе. Немамикmтanpoт1В 

тогатџ иештоучиви:мо. но

вац вије Г.JIaВIIИ мOТИII мог 
DО.,атка. Жe.Jtим АА помor

BeM.цjeЦJI са својом фоцџ
цијом, рекао је Хonнфиnд. 

Тајсон јеукаријерн оства

рио 50 поб)е.да и шест пораза. 
докјеХмнфиnдовскор44-Ю. 

Т.Б. 

стм у студентском спорту у времеиу у КОЈеМ ЖЈОИ

потписали су јуче уговоре мо, треба обратити посеб

остипендирањусаСтудент- иупажи.у.Мисмо,цов:ијепи 
ским спортским савезом ПраВИJlRИКокэбоРУCТfAt
Црне Горе. за осам студена- иатаспортиста који поред 

та који су остварили најбоље СПОРТСКОГ успјеха »Pe.,Ц:ВYjt 
резултате опредијељено је из иуcnjехе које иашк C'I')'AeВ
буџета 8.000 еура, ОДНОС ' 1"'1'1 ти СПОp1'JlСТИ ocnapyjy ва 
Ј.ОООеура. .цовхмфакуптетима. на 

-Сту;це.ктскн споJtl .. ХJII DШИIlтaJCllXЧвыou.иор
cues "ој. је amoщиpaо КОД nии:3OUIIJOII aктJOJIOC'I'ИIO 
Миимстаpcnaспортасава' упроDlJlOjro,џв:иучemheје 
ае,џ1DOl cтиnек,цнјама. ва уэепо 1.700 сту;цевата.. в.п: 
ou.јааЧИIIЖtJDfД8ПonpР;И осам:јесткпeи,џrpaвоваос
С80ју МЈ(скју која предста- ВО.., I13Y3e]1IJO[ резУАЈата 
ва.а JCaa.IINП'Т8.R cnој В.СО- које r:y DОJCaЗaJПf као спор
когo6paэouв.aиспортсюо: пети. као CТ)'AUIТJI, ис
актхп:ос:тх. кзrpaђyjyhx такао је ИаЈЩа ТоДоровlIh. 
cмcтew ~ијеДIЮCТК који предсједник Студентског 

J •••• II\.cnpeA С, •• 
након a!pCIIIeДIIИ! lIPOЦ!ДYPe о мэ6ору кфwa cтyдeнm. -~ 

тмаа УО ссщг је ДOtI«I oдnyкy да CI! СТМП@НДМједoдмjene:Ја tЫIX 
осам. Нijбoљм је lOIUIЏi\W ПљeвaJw. и EneктpoтшtIнaIr фaкynma 
Миnow Jeмuц. чији је просјек аудија 9.22. а са сиојом ecмnoм је 
оаюјмо прво мјесто и био најбољи wpaч и cтpмjenaц (~IIИП!. 
Потом cnиjeд@: футсалер марко KQЦlI.11Цa (yдr. просјек 8.50). 
КOWaPI(aW н..опа ВeIIOO8III\ (ЕхономОО4 факултет. просјек 8.27), 
каратисхиње Јоеана МaPIII (&:OIЮМCXМ факуnтет. просјек 8.10) 
М мма POraНOUII (yдr. просјек 7.78), ТМICeP f4aтJф. 6yмn18111 
( ........... фокymeт • ...,осјек7.70). __ _ 
(Економсхм фaкyлreт, npocjeк 7.62) и но8о hмчeeмI\ (Факуneт:Ја 
cnopт И фм3М'IФ ааспмтање, nPOC}eIC: 7.53). 

8АКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФВ УЦГ АНКЕТИРАО 8УДБАЛЕРЕ 

ПРЕМИЈЕР ПИГЕ БИХ 

Ик,џом,цу1VllQl треRИll3И у:. висок степен мотивације 

Из '12 клубова 369 играча 
Наставници Факултета за 

спорт и фкзичко васпитање 
УЦГ су ТOKOU npoтtкnихдесе
r.1K дана организовали ОН.IIајн 
анкетно истраживањеу циљу 

сагледавања начина на који су 

фудбалерн Премијер лнге БиХ 
одржuanи cnортскуформуу 

периоду од npeкидасвих так· 

uичења и гpynнихтренинга. 

Ови),! иcrpaживaњем обухваће

но је З69фудбa.nера. у старости 
од 11 до ЗО година, из свих 12 
кnубова Премијер лиге БиХ. 

-ВрхувCJCJICJIортисткmи

ром: саијета су cf. С:УОЧIUOl са 
иeom::о,в,иошЬуи.ид.xцдya1l

иоr ОAJIжauв.a АО та,ца по

cтиrиyтe спортске форме, 
миуэoбutзвoDpllДp)КU8Вoe 

С8Х1:ПJJIDP6I"eвиI..;ерапро-
ШlСlUlJ(:J:уциљуsamтктeод 

mмpeaaerrмдtJOrje.OcIIou.a 
06рададо6хјеИЈ[][ре3}'JIТ8.та 

yкasyjep;aje. 'I'OICOМ пpeтm.џa 
,...мјо«ца, ....... ФYJ<бue
ра IIpeмJrjep.lDO"t вих YJIO*И' 
JIa зп'l8jaи вшор р;а OAP*JI 
cwprо:уформуаDn'OJdeм 

киаоу • ..ако r:y се током: ОВОГ 
оерио,ца npow:иjeииJlи у06 .. -
чајенхR2ЧJODl~као 
мwjecтaодређе.иаnpииреwе-
1IИМu;jepaмaваl(Qјмхасусе .....".-....
ИИтpeвив3JL.Цо6ијеииpe:3"J1t
nrrJI yxuyjy.џје.tuou.ФУА-
6a.n:ераБМJDУситуаџји,џу 

aКТYeJOIQМ--syje~тpeиивreу 
CIUD.,IO"CI woryћиocnмaЈСОје 
су JDI БJlJlе ва pac1IOJIaraay. 
Такође, JI3 д06JfjeJoa: резуJl

татаможесезакључити.џје 

ааРеЬнАИОфyдбanераcum
cran:воорraJlИЭOUOJOI,ЏIII .... 
.цyamre тpeиIOII"e по WOJllt1rf 
дота,цауобичајеиххтреами

ra уюryбyИ&аOCllU8Ynporpa
wакојиJOlјеутусврхуо.цре

АКо тpu:ep, рекао је проф. др 
ДушхоSjemщa. уз захвалност 

на сарадњн проф. др мy10rpy 

ТanовиЬу И проф. АР EJr,џиy 
len:еЈШ:osиbyса Универзитета 
у Сарајеву. те проф. др Мари

нуЋopJtyxxсаСвеучиnишта 
у Мостару. T.I. 

сnmе .... CТJI са КJlИКСТРО" • :upeдсје.џпосо .. cccцr 
спортског савеза. p;flIТCkJI спорт Ј( AUfO СТУ-

Министарство СПорта и девткма још аеЬ WO'l'JQ 

младих, саЪоСО у2020. crипен- АА се бое ИCТJD(. CтwI;евти 
днралојетrpeкоЗООнајбољих пpeдcтuJU.ју.ажав:р«урс 

црногорских cnортнста. и за вашедpжue, те је о,в; з:в:ачаја 

те намјене издвојило преко иапомeиyrм:JfAi\Q.oмJIВJI-
400.000 еура. што је за чак за цхјаТJDЮIl двоструко реа
посто више него претходне ryjeм:o, јер са је.цв:е страие 

године. 6рниемо о JVlадим:а. а са 
-Из roдиие у ro.цкиу по- дрyremмpИllобазувaшJD: 

иhuaмо број иaшиs:: стм- спортиcra,рекаојеминистар 
пeв,џrcraхаоиcpeдcnaхоја cnортаНихмаlавовиh.који 
ДРЖUI. op;uja 3А те камјене, је са директором Директора
а коикретво, lCP03 овуиви- та за спорт МXJIошем ЛaJr.о

цијатиау, имамо 3а ЦКJIO да виheм присуствовао овом до
АОАатвоафКРllИШемос:ту- гађају. т.в. 

ДОБРЕ ВИЈЕСТИ 3А АНТУЕЛНОГ 
РУКОМЕТНОГ ПРВАКА ЕВРОПЕ 

Трио остаје у Вардару 
Нови предсједник 8арда

paМJaaVro~aac.oд· 
радио је већ велику ствар и 
обрадовао навијаче - искус' 
ни рукометаwи Cтojurfe 
СтоИJIО8, ткмур Дм6иров 

.. KpxtТIfjaв Дхcниrep ос· 
тају и наредне сезоне у ре

довимаактуenног првака Ев

ропе. Прије њихдоroворенје 
тахође и npoдyжетак сарадње 

са 1bu0M Ћyп:иheм. 
- Остајем У Вардару. 80-

.IIИIl о.ај клуб, 8OJDI)OI опј 
rpa,ц и cpehaи сам што Ьу 
оадје 1II'p8П: и .џЈИ - ре
као је руски репреэеНr.1ти

вац Тммур Дибиров за чије 
услуге је озбиљно био заин' 
тересован бјenоруски Меш-

JtOB Брест, али је сјајно лије

во крило оAJtY'!ило да остане 

уСкопљу. 
за разлику од Стоиnова, 

Дибкрова и Дисингера, глав

ни град Сјеверне Македоније 

напуштају Серl'i!ј Горбок и 
Хосе TOJIe,цo. а раније су то 
учинилиСтажСкубе.Девис 
Криштопажс.ДallИJlПIиш
kapelJиКaJrкфaГе6д.аи. Уна

редним данима очекује се до
лазак нових играча уСкопље. 

r.1KO да ће 8ардар поново кма
ти састав који ће бити ~OHКY
рентан У Лиги wампиона, и 

борити се за трофеје у СЕХА 
лиги и умакедонском шам

пионату. 

ДЈ<. 

НАКОН 3АТЈЕВА ЕХФ-, 

Крај и у Румунији 
Жељели суу Румунији да 

заврше шawПИОнат у јунукако 

би Федерацији био испл~н 
новац од спонзора за 1Ћ права, 
али-су као и све државеу Евро
пн морали да га прекину на

кон захтјева ЕХФ'а да се тимо-

8И за Лигу шампиона пријаве 

до 1. јуна. Сезона је јучеодпу
ком Управног одбора и званкч

но пониurreна. а у еаро кynoвe 

ће ићи тимоаи потренутном 

пласмакунатабепи. 

У мymKOj конкуренцији 
ДивulО Syxypeшт К Тур .. 
ће играти уЕ8ропској.llИГИ, а 

Баја Маре н Ковставца У Е ... 

ропском купу. Истина остаје 
uогућност да Динамо добије 
mецијалну позквницузаЛигу 
шампиона. Код дама ВaJrчеа 
he дкректноу Лнгуmампиона, 
док ће ЋСМ вyxypemт чији 

дрес носе црногорске репре

эентативке .Аир;реа КJпoro

аациИтаваГрбиЬтражктии 
Bjepoвamo добити вајлд-кард. 

Баја Маре и Г.IIOJIија Вузау ће 
играти у Европској лиги. Ако 

буде могуl'te Куп Румуније у 
обје конкурецкје кграЬе се 

прије почетка нове сезоне, 

али неће имати ннкакаа зна

чај за евро кynoвe. д.к. 


