
КК БУДУЋНОСТ ВОЛИ ЛРОДУЖИО САРАДЊУ СА 
24-0ГОДИШЊИМ ЦЕНТРОМ 

Зоран Николић 
• • 

ЈОШ ДВИЈе године 

Иаста.ах сарадље ва обострано sџ,oao.c:тso 

Потенцијални репрезен' 
тативац Црне Горе Зоран Ни· 

КО.lDlЬ играnе у дресу Будyn· 
ност Волкја још двије године. 

Двадесетчетворогодишњи 
центар је договорио проду
жетак уговора са подгорич· 

ким клубом, укојиједошао 

2016. године. каријеру је по· 
чео у никшиnкој школи ко· 
шарке Баскет, а играо је за 

Мегу. Хувентуд, Ибон, Ана· 

гастум и 'Вирону. 
Челници клуба су на тај 

начин наставили да слажу 

коцкице у жељени мозаик 

за наредну сезону у којој nе 

циљеви 6ити дynnа круна у 
Црној Гори, бор6аза титуnyу 

АБАлигиибор6азаштобољи 

пласман у Еврокупу. Нарав· 

но, сан свих у Будynности ос· 

тajt непромкјењен - поновни 

пласману Евролигу. 
Прије Зорана Николиnа, 

Будуnност Воли је Догово

рила наставак сарадње са 

Николо" Иаав:о.кhе .. , еу.. 
адо .. Шехопheм,Џастивом 
Кобсо .. иАпексо"Иnиheм. 
Уговор са клубом имају Да. 

НX1IO Никмиh, Петар 00110" 

.иh,ИropДро6в.ах.Фод .. 
Жyrxh. 

Готово је извјестан оста· 
нак Филнпа Баровнnа, а МО' 
гуnе је да у клубу и наредне 
сезоне будУ Скот s.. .. форт 
и Mapтxвm Ме;ерс. Хасан 
Мартки,ШовКил:патркки 

лука Божиh су слободни У 
избору нове средкне, а струч. 

ни штаб интензивно анали· 

зиратржиштеуциљупрона· 

лажења адекеатних појачања 

за нареднусезону. Т.Б. 

НИШТА ОД ЛРЕЛАСКА ГРКА У РЕАЛ МАДРИД 

Слукас се враћа у Пиреј 
• Слуиас се враћа У Пиреј 

Кошаркаш Фенербахчеа 
Костас Слукас Hehe преhи 
у Реал Мадрид већ се враћа 
кући у Олимпијакос. Иако 

Грк има уговор са Турцима 

сведо 2022. Hehe играти у том 
клубу. Он је прошле године 
ПQТЛисао нову сарадњу али 

је актуелна сезона и финан

сијска криза Фенер6ахчеа 
очигледно промијенила nла· 
нове. Слукасје најпрнје имао 

понур.;у Рeanа. али се одлучио 

за повратак у Пиреј, гдје he 
пoтnнсати трогодиwњи уго

вор. Међутим проблем је и 

даљеуговорса Фенером nahe 
два клуба иајприје 1'0 морати 

да ријеwе. Слукас је рођен у 
COJrYНY 1990. и играо јеу Ман
дулидес школидаби са 18 го
дина прешао уОлимпијакос, 
а наступао је још само заФе· 
нербахче нАрисзакоји јеиг

рао као позам:љен играч. 

Т.В. 

ЛРЕдСЈЕДНИК КОШАРКАШКОГ САВЕЗА ТУРСКЕ ХИДАЈЕТ 

ТУРКОГЛУ НАЈАВЉУЈЕ 

Сезона стартује раније 
• Сезона стартује раније 

После обустављања сезоне 
у Евролнги ието је учинила 

и турска Суперлига.. Додуше 

било је и најављено да се то 

такмичење Hehe настављати. 
·Имамо идеју да почне

.. о Cyпepпxry ракије cnе
деЬе сезоне. Виhе .. ечеаа 
репpeзuтaциjaи:кпубоа. 

nкo1)e имају е'ропске .. е· 
чеае. Можда JOIU(O идеју 
да DOЧJ!Iемо .џ.хје иедjeJw 
равхје:. Ве *eJIJDIO да ос-
1'а8имо кошаркашке ва· 

8Ијаче пpuxtDе ,цan:eKo ОД 

кошарке, рекао је предсјед' 
ник Кошаркашког савеза 
Турске Хи,цајет 'Гуркоглу .• 
ИВА he се најајероаатиије 
кrpaтx. Нема неког ЈЈеJlИ· 

когвеСDоразума. З~ 
ЉyдJI је cuчија брxra и 

треба с8е то ура.цити а да 
иико не буде ощтehеа. По

cne турске JU(I'e и ЕароJlИ· 

ra је вапрааxnа исту OAJIY" 
ку. ИВА је еково .. скх јача 
JI .. оже да и:aIrpUJI oAlђ'1(e 

какаежши, рекао је Хидајет 

Туркоглу. Т.В. 

УТО 2. ЈУн 2020. 

ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШЛА НОВА НЊИГА ИЗ ВИШЕТОМНЕ ЕДИЦИЈЕ .ЛАУРЕАТИ ЦРНОГОРСНОГ СПОРТА 2019" 

Спортска 2019. на једном мјесту 
Недавно је из штампе изашла нај

новија књнга из популарне виwетоМ

не едиције "Лауреати црногорског спор
та" за 2019. годину, уиздању Црногорске 
спортске академије н 3авнчаја из Дани

ловграда. Црногорски спорт и спортска 

литература ОВИМ екСКЛУЗИВНИМ дјелом 

богатији суза још једноу низу. велико 
оствареље. које на оригиналан и једин
ствен начин шкрој јавности представља 
највећа Достнгнућа црногорског спор

та. Аутори овог јединственог издања о 
црногорском спорту су проф. др Душ

ко GјеЈпща. професор Факултета за 

спортифмзичховаспитањензНккшнha, 

ЗP;PUКО Гupиnовиh, спортски нови

нар и публициста и Тодор Gра.јКО8Иh. 

спортски новннардневног lIИста Дан. 
-Н ова xв.кra лауреата цpвoropc

Kor спорта sa 2019. roДКRy. као х си 
досадаппы је је.цквcneв noAcjeт
ИИЈ( за си спортске ПOCJltR1lXе. OIIа 

JeAXВcnellO К3,ЏIW о ЦPBoropcкOK спорту Преко Э5D .отогр .... ја на 
225 страна 

out ~ aJ888JIlфNOI'a,oФI 
cnapriII.125 Clpll8Мf1\'C1POUН је са ... 
од 350~и npeдmм.a ycn;e. 
t8II8IX mOPnICТI .. cnopтa yonurye у 2019. 
f'OДIIМI. поа6ан ~ дп је ма мef'Iy. 

НIPCW8 CrIOPf'Cd fiIIa •• е .... ltCICМ'1fYТt 
pe2PfN.4JeMCIOICI;etII ... w .. араоа: 
аоОр1 ..... M~ у 2ol9. na.н.,
су.., .1W •• M,.....~n0a6-
мо у 0Мi8'I cna,ro •• Iai r;qje ЦPМIМ ороо4 тaI(. 
....... 6мae~ OC8apjyМ!ДUoe. м 
.СУ' ...... 110 ....... ,..,..,. 

У PfДY м тaкt.rl!i"ммa м раду са мп.адмм. 

васиа ориrквaJIИ ~позватљЈО на· 

ЧИН, 8О,џ кроз 2019. спортскуrop;киy, 
кроз так»ичев..а вашххспортистан 

ре~зевтацкја, најЈЈеhи:x awбaсадо

ра Црве Горе, чyu~ од raмe забо
р ... , .. еl)yкорицакаО80ra.m.ruаха. 
в.кхо.ес:портскеycпjenхпpx3IWЫ. 
То је неsaoБК.IIUВО IIIТJRO ахх спор
ткста,спортсккхрадиика.хроикчара 

иуопште с.их 01DfX који раде у спор· 

ту. рекао је један од аутора Здравко Га· 

вриловић. 

таЦрногорскоголимпијскогкомитета 
и Удружења спортских новинара Црне 
Гopt, затим избори најбољих у спорт

ским савезима и по општинама. по· 

том портрети најбољих спортиста, на· 
кон чега слиједе резултати црногорских 
репрезентацнја и спортиста, освајача 
медаља са највеhих таКNичења. 'гу су 
приче о државним такмичењима, ре

кордима, првацима, али иуниверзитет

ским, школским такмичењима и дру' 

гим спортским манифестацнјамакоје 
су 06иљежиле2Q19. го,цику. Првестрающе ~Лауреата~ Доносетра

диционалне из60pt иајбољих спортис· Н·Ј· 

СРПСКИ КОШАРКАШ ОДЛУЧИО ДА ЗАВРШИ КАРИЈЕРУ 

Крај за Милана Мачвана 
Познати српски кошаркаш 

мxnaв: ма .... н завршио је 
кошаркаwку харијеру у 31· 
години. Жеља му је да оста· 
неукошарци, али како је ре

као, не каотренер. Вијест да 
he Мачван постати спортски 
директор Виртуса из Болоње 
npeиио је Емилијано Карчнја. 

сарадник кошаркашког пор

тала Cnортандо, али је клуб 
из Болоње брзо демантовао 

ове наводе. 

'Довно са .. тешку од· 
rryкy пocnе рациОRa1lRОГ 

pa.31oIJШIЉaIЫ. најЈаИПЈе ма 
физИ'Чко" плану. Доста 
тешко је доllJfjетк QA1IYXY 

алх сам lIIXp&И • спокојан. 
Нисам: ЖeJIИО ,ца 3Up1lIJD( 

каријерукао noapиjeI)ea JIr
рачad,цаDOJ(}'1DaМдајеза· 

IpПDlJol како са .. и кревуо 
- као побјеДIIИК и шnmx· 
ов, рекао је Мачаан.-~ 
c:eдaocru:e"Ykoвтaxтyca 

к.nyбoимa.lЮJDfобКI/I/!QC-

тaвeмyкomapцx, ILIIJI ве као 

треВер. Вјерује .. даhуубр
зозиатикакоhуиacтuJttИ, 

рекао је Мачаан. 

Трндесетогодишњи крил

ни коиwаркаш је у Парти· 
заиу био У сезони 2ОI1Л2 

као позајмљен играч Мака· 
6ија из Тел Лвива и у сезо· 
ни 2014/l5. са црно-6елнма 
је 2012. освојио првенство и 
Кул Србије, док је 2015. био 
МВП плеј-офа. Мачвзн је про-

шлусезону провео у јапанс

ком Алварк Токију код тре

нера Луке Павићевиhа, али 

готово је извtecно да јапански 

тим није опција. У каријери је 
играо још за ФМП, Хемофарм, 

Галатас.арај, Емпорио Арма

ни и Бајерн из Минхена. 

Са репрезента цијом Ср· 
бије освојио је сребрие ме

даља на Олнмпијским иг

рама 2016. и Европским 

првеНСТ8има 2009. и 2017. 
Т.&. 

СЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРА АСЦГ ОДРЖШ СЕ У СУБОТУ 

ПО двоје из сваког клуба 
стручниедукациоиисе

минар из надлежиостиТре

нерске организације Ат
летског савеза Црне Горе 

одржаће се наредне суботе 

у 11 часова у просторијама 
ACцr у Подгорици, одлуче

но је на јучерашњем састанку 
руководства Савеза са пред· 
сједником Тренерске орга· 

низације Дparo .. муc:кhем. 
-Прис:утих Ье на се ... · 

нару бити ииформис:ави о 
начи:иу DОЛaraв.a испита 

атпетс:кх:Ј: тренера за рад 

у спорту у <:хл:а.цу са 3ако
но .. О спорту, као и оба.еза

..а тренера у реализацији 

атпетскхх такм:кч:еља ва 

ИЈООУ ACIЏ', затим о 06&
везвости посједоааље ](и. 

цеи:ци, а раз .. атра ье се и 
дPyra питав.а која се тичу 
фующиоиисаа.а и даље 
е,цухацхје тревера. из сва· 
ког Иlleтaroг lUIyбa .. оже 
прхc:ycnoватхгпUIIИтpt'" 

вер'шефСтручвогmтaбaи 
још је,џвтревер мз КJIIyбaза 

хоје he АСЦГ CВOOIТJI путве 
трошха-е ДOJIac:xa на c:eкJI. 

нар, рекао је Мнлан Maџraљ. 
генерални секретар Ащг, по

рея којег ье семинару прису
СТ8О83.ти и остали челници 

Савеза и Тренерске органи· 
зације. као и Комесар такми' 
чења АСЦГ. Т.в. 

ОТКАЗАНА ЈОШ ЈЕдНА ТРКА МОТО ГП ШАМПИОНАТА 

Нема ни 8Н Јапана 
После низа трка Мото m 

шампионата које су отказа
не ове сезоне, јуче је саопште

нодасенеheвознти нитркау 
Јапану. Велика награда Јапа
на је требало да се одржи из

међу 16. и 18. октобра на стази 
Твин Рииг Мотеги. Ова трка 
је у календару светског шам

пионатаумотоциклизмуод 

1999. године, а поновоhесе на 
Мотегију возити 2021. годи· 
ие. Пpoбnемзамотоm јејош 

већи јер је ово домаћа трка за 

три 8Vlика произвођача Хон' 

дУ,ЈамахуиСузуки. 

~aJIJI смо се за до· 

гађај aJIJI је с:итуација у Ја
паиуJlЕвропивепред8ИДИ' 

ааJtочекујес::епродужетак 
забраае путоааља. као ре

synтaтRaпuaразroвораса 

ДОРИО",CnOЖJlJDlсмоседа 
не .. а p;pyre вero,цa откаже
"ОВe1lНкy:каградуЈапаиа. 
Cxaaraмo да је 080 8eJDIkO 

ра.зочарав.е за вuијаче и 

ск oc:тan:e, рекао је предсјед' 
никмМ06илитуланд~ корпо· 

рације КаоруТанака. 

Мото mneceHacтaвRТИ 19. 
јУllа када се буде возила праа 
од двијетркеуХересу. 

Т.В. 

I 


