
ЈЕДНОДНЕВНА AНТ1IBHOCТ СТУДЕНТСНОГ СПОРТСКОГ 
САВЕЗА ЦРНЕ ГОРЕ 

..... . . ~ ....... 
ПромоЦJrjа ~IП CТJUIoaa _tooтa •• МОР.ЧИ 

Кајаке возило 
28 студената 

• С1Удентски спортсхи савез Црне Горе ће нанон па
узе проузроковане пандемијом наставктм са својим 
редовним актмвностима - у уторак полуфинале у фут
салу, а у су6ОЈУ пјешачна !УРа 

на плажи Гале6 у Подгори

ци Студентски СПОРТСКИ cueз 
организовао је jeдHOДНeмty нео 
таЈ(Мнч.арскуa.muностзасту

денте· вожња кајака. 

Активност је спроведе
на у сарадњн са кајакашким 

клубом Галеб а присуствова

ло је 28 студената са свих цр
НОГОРСКИХ универзитета. На 
почетку је присутне поздра

вио секретар клуба Горан 

Фypyв:џкh који је студен

те упознао са основама овог 

спорта, а након тога сви сту

денти сусе опробалнукајаку 

двосједууз пажљу ннструкто
ра. Студенти ннсукрилн ору
W~~,нмп~оннранн 

WOгyhHowhy да се у Главном 
граду могуба:аити ОВИМ спор
ТОМ, са нестрпљењем чекају 

наредне активности сссцг. 

М&mавПоnoaxh,студент 
Физиотеpanије из Игала. који 

је први пут с;ео у к.ајак ниј@ 
криоодymевљење. 

- (Ьојс!: јеАНа фaвncткч
ва aJ<ТJOIIBOCТ која OCJDI дРУ" 
жеааnpoмoмmrездраиести

JlО&ежк.ота. ов:м сутусамо 

треба да почвемо ;ца хх ко
риCТJOfо, рекао је Поповић. 

Студентскн спортски са

вез Црне Горе ье након паузе 

проузроковане пакдемијом 
наставити са с.војнм редов' 

ним активностима. Већ за уто
рак заказане су полуфиналне 

утакмице"nуштицабеГСту
деитске nиre Црне Горе yw 
салу. а у суботу ће студенти 
ићи на пјешачкутуру. Капе
танова и Маиито језеро. Т.Б. 

БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА ЪИРО Д ИТАПИЈА 
ОД З. ДО 25. ОКТОБРА 

Организатори желе 
трку са публиком 

• Прве три етапе се сепе из Маћарске на југ Италије 
Организатори бициклис

ткчкетркеЂирод'Итanијаса

општилиr:yдаnnаннрајутак

мичење са публиком поред 

стазе. 

-Коаач:ву о.цпуку ДО
иијеЬе.1lOJ(aJ[lle и вaцкOIWl

иеuacтx,ДOI<Ьемосемх,lQ)" 

)UТJI npuил:а која ht! вам 
бхтх одређева. У оаом тре-

иутху пnавхрамо да одр

)l(.J(МO трку са пy6nxком. 

рекао је директор трке Ма-

уроВе.в.и. 

ОвогодишњиЂиРОтреба

ло је да се одржи од 8. до 31. 
маја. aJlИ је одложен због пан

демије корона внруса. Нови 

термин је од 3. до 25. октобра. 
Прве три етапе у првој вер

зији плаииране су у Мађар

ској. али се то неЬе догодити, 

већ ће се почетак трке пресео 

лкти најуг Италнје. наСи ци
лију или у Калабрију. 

Т.о. 

ВЕЛИКЕ АМБИЦИЈЕ НОВОГ ЧЛАНА ЦРНОГОРСКЕ ЕЛИТЕ 

Подгорица жели и 
у Другу А6А лигу 

• Поред тренера Зорана Кашћелака и његовог стручног шта6а 
Подгорицу појачало неколико ношарнаша Ловћен Бемакса 

Након успјешннх сезона на клу-
пама. np80 коwаркашнца Ловheна па 
кошаркашаЛовhен Бемакса. млади 
стручњак са Цетнња 3ораиКamhe

лаи окреПе нову страницу у својој 

каријери. Преузео је екипу Подro
рице, која ће наредне сезоне играти 

уелитн:ој црногорској лиги, пошто се 

у вријеме прекида такмичења у Пр-

КК LOVCEN 
СЕТ1НЈЕ 

\ 

амбхцхозаи кnyб, који јс!: фхнав
схјас:и craбил:ав, који има ИД@аЈ(
Reyt:Jlоаеза])аА. Y~caм;цabeмo 
форwиpaтм екипукојаh@битика

,цра,цабу,цекоикуреIn1U.CUOIТJDIО
..u.ra из emrrвoг дPymтaa. Пpи:uар
их ЦИА По.џорице јс!: афирмација 

МJlадиж иrpaча уз постепе.во пози

цкcпotpaJW ва црногорској JI pent-

Кa.шhеllUl са cnрмм саРaдиxцJfII. в. воао .. послу 

вој Блкги налазила на првом w:jecтy. 
Њему he у раду помагати иста еки
па као и прошле сезоне у Ловћену

Раде Петриh, Немаља Марховиh 
"Никола Вуn:ато.кЬ, а са њима су 
стиг л и и постали нови чланови Под

горице Or&.eи Мкho.кh, 8асилије 
Вyчxиxh, Марко КоаачеDlh, Јав

кoВyn:ajкh, ФJvom Нако., Мxn:ош 

КОПРJDNЦa··· 
~је.lCТJOВО, циљ би тpe6an:o да 

буде опстанак у eJlИТИомдP}'IПТJIУ. 
Међутим, Подroрица је Jl3узетво 

ОВaJПIој коmаркашкој мапх.Даби 

'1'0 ocтu.РИJIИ, бкће вам потребно 

МJloro ра.ца. труда и одри:цааа, мо

раЬе .. о.ца буде"ОстрПЉDИ, те да 
sапpe,l{fjемо из АОа у дан. рекао је 
за Зоран Кашћ.еnан. 

Поред црногорске елите Пoдropи

ца је заннтересована и за учешће у 
Другој АБА лиги, пошто ће, уколи

ко друго по рангу регионално так

мичење бити проширено аплицира

ти за специјалну ПОЗИ8НИЦУ. 
Т.Б . 

ПРВИ ПУТУ 12' ГОДИНЕ ДУГОЈ ИСТОРИЈИ 

Отказан Бостонски маратон 
Бостонски маратон који је треба

ло да буде одржан у априлу. а због 
епидемије коронавируса помјерен 

за септембар, отказа н је, први пут у 
124 roдине дугој историји. Умјесто 
трке, биће уприличен ивнртуелни 
догађајИ. а сви учесници који потвр

де да су самн истрчаnи нешто више 

од 42 километра добиће медаљу. 

-Пошто ве можемодадоаедемо 
свијет у Бостов У Ci!ПТ4!мбру, пnа
lDIp&МодаакјетудоидемоБocтoll 
за историјскк 124. Бocroиски мара
тов, рекао је извршнидиректор ма

ратона ТомГрИJrX. истакавwн да је 

приоритет и даље очување здравља 

заједнице, као и особља, учесника, 

волонтера и посјетилаца. Т.В. 

НАКОН ДВОМЈЕСЕЧНЕ ПАУЗЕ ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФВ УЦГ НАСТАВИО СА АНТРОПОМЕТРИЈСКИМ МЈЕРЕЊИМА 

Тестирани ватерполисти у Игалу 
Након два мјесеца паузезбог ко

ронавируса, професори Факултета 

за спорт н физичко васпитање УЦГ 

су наставили саантропометријским 
мјерењима и реализо8МИ мјерење 
сениорске ватерпQЛО репрезента

Ције Црне Горе. 

Тестирано је 20 најбољих игра
ча који су почели са припремама и 

тренинзима на базену у Игалу. Мје
рења. која суобавили проф. др Душ
ко Gјелица. проф. др Стеао Попо-

.иh, др Јован Гардаmеsиh и др 
И.ав Ваcкљeвиh. као и инжењер 
ИТМиОдРаг3арубицасуреализо

ванаса најсавременијом опремом 
задетекцију поткожног масног тки
ва, миwнћногткиаа, хндрираности 

организма и метаболизма који се од
иоси на количину протеина и ми

нерма у тијелу као и базални ме
таболизам и комплетнусегментну 
анализу тијела. 

Т.Б. 

С!РАШ МШ КAPIUEI'Y ItAШВЈЫ у НБА J\IIГM 

ЈОlаИОlll1i Мllје ... а 
Mllllojellllia 

Тренер Мега Бе
макса дејав: Мкn:oje

DIh напушта тај клуб 
и одлази у НБА лигу. а 

на његово мјесто тре
балобидастнгнеВna
.џ JON.llOah. До сада 
је 4З-roдиwњи стратег 
утри наврата био дио 

стручннх штабова еки

па кзНБАлиге. између 
осталог и Хjycroн Рок итса. и имао је при

лику да се упозна са начином рада. Ми
лојевкЈ\ је на клупи Мегеод 2012. године, 
а поред развоја великог броја кошаркаwа 
2016. јеycnиодаОСlЮји и Куп Радиюја Ко
раhз. Добио је место у стручном штабу ре

презентације Србиј@кодновогселектора 

Иropa КоkOШX08L 
Бивши стратег Партизана Владе )овако

вић. је близу договора са Меroм, а стиже из 
кинеског Шен жена. Четврдесетwестого
диwњи Чачании је са цриo-бenима освојио 

АБА лигу и по два пута Cynерлигу Србије 
и Куп Кораћа. Иза себе има успјеwан рад 

и у јуниорскям категоријама српске се
лекције. 

ТА 

Нема шаМОlIона 

Настаака коmаркашке сезоне у Турској 

иеће бити. Одлуком Кошаркашког савеза 

Турске отказана је сезона. односно прог· 
nашека је .бијелом сезоном

И 

и ycкnaдyca 
тим неtteбитиwaмпиона. Одлучено је, та

кође, да Ье сезона 2020/21. почети крајем 
септембра или почетком окт06ра. Прије 
паузе изазване пандемијом короиавиру
са одиграна су 2з копа у кошаркашкоi Су
перлиги Турске. на првом мјесту био је 
Анадолу Ефес са 44 бода, а Ка.ршијак.а је 
ималабодмање. Фенербахче је на трећем 
месту имао 43 бода. 

ТА 

ПРВИ ВЕЛИКИ ЕВРОЛИГАШКН ТРАНСФЕР 

Карn Хајие у АрмаНllју 

хајас аостао ....... еКев .. 

Дуroroдишњн кошаркаш ЦСКА изМос
кве кajn: хајис: нови јечлан Арманија. Он је 

јуче ставио параф. након што је италијан

ски клуб одлучио да откупи његов УГО80р. 

}{ајl:lС игра на позицији центра и криnног 
центра. а утоку досадашње каријере је чак 
четири пута освајао Евролкгу, два пута са 
Олимпијакосом-2012. и 2013. roдине и ис
ТО толико пута са руским клубом- 2016. и 
2019. године_ 

УЦСКАједошао2013.годинеисањим 
је освојио чак шест титула у ВТБ лиги. 

Хајнс је у току досадашње каријере 

наступао за вероп. Вaмбepr, OJlJDOlJlja
кос: к ЦСКА. У текућој сезони хајнс је ЈШао 
у просјеку девет поена и шест скокова по 
утакмнци. уз64 пonoус:пјешностн из игре. 

Т.В. 


