
ВАТЕРПОЛИСТА ПРИМОРЦА НАЈБОЉИ МЛАДИ ИГРАЧ РЕГИОНАПНЕ ЛИГЕ 

Признање за Перковића 
Талентовани центар ПРИ

wорца,МxpocJuJПеркoпh, 

пporлawен је за најбољег мла

ДОГ играча Регионалне лиге 
у сезони 2019/2020. Награ
да за најбољег ватерпоnисту 

сезоне припanа је ЛyЮf Бу
Кllћy И3 Младости. док је ље
ГОВ санграч Ibaa МарцtJlИh 
најбољи голwан. Бухи!'! је 

уједно био н најбољи crpHje
пац такмнчења, са 36 голова. 

Остаје у Котору 
~ ~ 14 наредне ~ мoom& цnмцy ~pцa. Уго

воре са Которанмма. су tIPOДV*МIIМ jow ..... г ......... YnI.Ua 
~1I1"O/'8WI~Кpu.. 3allpw!мljeтap~ 
тpetepa с....,. Суаам ЦPttOn)PQOГ ~ А.-:е У.
POtМtL ЧeuI се само CXYJUnIНa ttnYN кota је JaIW8a за 10. jyn. 
Кlxojoj 6м fIIII!6anO дi ....... ~ ..... npeyэмe мjкro 
~AAInwмo~~CnOPIQOl ~ ---

Најбоље појед:ннцеје нэа6рала 
стручна комисија Perноналне 

nиге. на предлог тренера че

ТИРИ пропnаскрана тиwa; Вје
КOCJIU8 Кобешћака (Јуђ, зо

..... Баjxlla(Младocr).Петра 
Радаиоаића Оадран Царине) 
н мкпа с..о.џаке Оадран 
Сплит). Четири најбоља тима 
би, уколико тосктуација са ко
ронавирусом Дозвonн,14. н ]5. 
јула у Дубровнккутребалада 
одлуче новогпрвака. У полу

финалу фајнan-фора би тре
бало да се састану Јут-Јадран 
Сплит н Младост -Јадран Ца

рине. и.Ј. 

ПРОФЕСОРИ ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ 11 ФВ РЕАПlIЗО8ДПII МЈЕРЕЊЕ ВАТЕРПОПО РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

"дјкуле" на скенеру "дифоваца" 
На основу доroвора са селектором 8Jraдк

WИPOW Гојкоаићем, професори Факултета за 
спорт н физичхо вacnитање УЦГ сумјесе.цдан.а 
послије инцијалногреализо8аЛИ и контролно 
мјерење сениорске ватерполо репрезентације 
Црне Горе. Актуелни освајачи бронзе на Е:еропс

ком првенствуу Будимпешти припремају сена 
6азену Института др Симо Мнnошевиh у Игалу. 

Мјерења су реализована са најсавременијом 

и најиновативнијом опремом задетекцнју пот
кожног масног тхива, ыишиhног ткива. хидри

раности органиэма и метаболнэма који се ОДНО
си на КQJlИЧИИУ ~a и минерала утнјелу 
као и бaзanни мета6олизам И комплетну cer
ментну анализу тијела. 

Проф. др Душжо БјеЈОЩа. који је мјерења 

pe.a1Iиэоваоса сарадницима др Јоаахо .. Гама
шUJd1ewидрJhaвоwв.aau.e. .... каоиин
жењером ИТМмoдparow 3арус5кцOll. захвално 

се стручном штабу и cenектору репрезентације 
Владимиру Гојковиhy на указаном повјерењу и 

ухазао на разлике контролногу одиосу иа иии

цијално мјерење. Професор Бјелица јетакође на

гласио да је дијагностика успорту есенцијanни 

фактор и примарни услов за креираље циК1lY

са и коитролупроцеса успортском треиингу. 

ТА 

ТЕНИСКЕ ВИЈЕСТИ 

Куертен брани Новака 
Пропуста наАдрка туру је било. али је не

кадашњи npвнтенисерсвнјета Гycтuo Ку
ерте:в стао уодбрану Нoaan '&oкoaкha.. Брао 
знлац који је добар пријатељ са српским асом 

сматра да су критике у страиим медијима 

биле претјераие. 

-Сије .. о.јех који је врло ПOQeheи СIDDI 
сајетсЈ()(М про6Ј1екима. Није лако. aJDI то 

што се,цec:JVlO ва А.дриа турутре6а да C1IJ'" 
:жи С8хмакаоприкјерхаховетре6а,цасе 
рар;и. ПротоКOJDl морају ,ца буАТ тахан ,ца 
сан б~емо cиrypвх. Разумијем,ца је 080 

БJVIа као века покаааа ајеж6а JI3 које СМО 

сан wоrn:и,ца.иаJ"'lXМO. ВюЈ:о је то n:OПIe МС

куcno,npaunеr:yсеrpenr:кt.ап:у6умће 
Ье бити бол.е - јасан је бивши шампион Ро
ланГароса. 

'Е'Е' НА 1"0 НВ4 ШША 
Седми тенисерсвијета Њемац A..II:ехсав

,цер3иpuпроmлегодмненатуриируМад' 
ркдупензионисаојеШпанцаДuида фере
ра. а сада га је ангажовао као тренера. Њкх 

двојица провешhе заједно наредне двије не
дјеЈЫ, па ће након тога OДJIyчити 1fA ли Ье 03-
ваничити сарадњу. Зверев тренутно ради са 
својим оцем. а у прошлости је имао сарадње 

саХуаиоwКаpnоооwФерером,и.аиоw.neв

,цпо .. и ВорисоwВек.ероw. 

.ЕК'НТ .,.111 ....... , .. , ЈУ-ЕС "Е" 
Легендарни француски тенисерАври Ле

КDВТ Bjepyje1fA се овогодишњи ЈУ-ЕС опен (31. 
авгуСТ-IЗ. септембар) неЬе одржати. Леконт 

сматра да Ье гренд слем у Њујорку морати 
да буде отказан. 

- ихје .. o~,цa се xrpa, .. орају,цага 0'1'

кажу. МиCJlJOl,џ МJlОrи кrpач:к Kehe xhк 
ТUfо.ПриjtcaeraJt3~pa3Jlога. 
ttaXДемија је дa.neкo од свог краја. Такође 

и абог тога што се ве можете такмичити 

иа rPeIIД cnемубеэ присуспа.пy6.Jlике. Не 

усуђујем се ии.ца эаМКС}lJl)f каква би то 
6JVIa aтu:осфера. Ви,ц)en:x смо МypaтornYOB 
'УТСтурнир, r1ll!AUМwечuaпрех.оехраиа 
вема исту .цраж - рекао је ЛекоtfТ. 

што сетиче Ролан Гароса, који је пnaниpaн 
за Zl. септембрар. ЛекоtfТ вјерује 1fA he уаЈови 
да се одржи бити могуhи. и да је ДРбра ствар 
што ће бити дозвољено присуство публ.ике. 

UIEI ЖЕ •• ,џ .т У ЮЕРМУ 
Мада је најавила да неЬе играти на IУ-ЕС 

опену румунска тенисерка Симова ХlUlеп 

нада се да Ье ускоро моhи да се такмичи. Се
зона би требало да се настави турниром у Па· 
лерму, З. августа, 

- Нисам.још,цоюсјела одлУКУ. aJIИ о
дамседаhупочетисаПlUlерwом. Тешко 

је:6езтуриира.ведостајумк.На,џмсе.ца 
ће:мо ускоро моьх да путује.мо мирио JI 

6е:зстрахајер је ОiЮ saбpJllЬUaјуЬе - рекла 
је Халеп. која је ПOCnI!Дњи меч одкrpала у 

фебруару. 

д.к. 

ВАТЕРПОЛО И ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ЦРНЕ ГОРЕ ОДЛУЧИО 

Одложена првенства млаћих категорија 
8атерполосавез Црне горе 

је због поroршане enИДI!Мн

олошке ситуације око хоро
навируса. Од.лy'IНО да OДnOЖН 

све државне шампионате за 

млађе катеroрије за сезону 

2019/2020. 
У Будви је од 17. до 19. јула 

требало да се одржи турнир 
за 2002. roдиmтe у конкурен
цији Будуhности.Јадран ца
рмне, Приморца и катара. На 

истом мјесту и у ИСТОId тер
минубнnО је мапирано одр
жавање такмичења за 2008. 
годиwте, гдје су поред до
маhина требали да насту
пају чланови Јадрана, При

морца, l(aтара н Акватик 

Вердеа. Котор је од 9. до 11. 
јула требао да yrocти екипе 
Будyhиости. Јадрана, Аква
тик Вердеа, Прнморцан ката

ра за 2004. roдНШТl!. док би се 

их ,ljеца веЬе кrpaти оаог љета 

у древном градуод 24. до 26. 
јула надметале секције истих 
клубова 2006. roдишта. док 
би Будва наcrynала ван кон
куренцнје. Херцег Нови је ОД 
9. до 11. јУ1lа тpe6ao1fA yrocти 
е:кнпе Будуhности. Јадрана, 

Приморца. Катара. Акватик 

Вердеа н Будве 'ЈЈХЈ7. ro.цнmтa, 

а од 24. до 26. истог мјесеца 
тимове Будуhности. Јадра
на, Катара. Акватик Вердеа 
н Будве 2009. roдиwтa. 

аЈ· 

ПОШТО СУ ОДБИЛИ ДА НЛЕКНУ ПРЕд СТАРТТРКЕ У АУСТРИЈИ 

Шесторица возача на мети критика 
Иако је прва трка Формуле 1 у re

зони вожена у Аустрији бнnа вео
ма узбудљива даН н.а.кон ње У пр-
10 .. ману није побједа Вa.Jrrepкja 
Вaraca. ннсуни бројнао,цуста}ања н 
инциденти. ни изнeн.aђyjyha тpeha 
позиција JIa1I,Џ Норхса. напро
тив, главна тewa су мaкt: фе::рста
_ПlapllJluмp.Arn>IпIo_. 

sаџ:.Дuпvlк.јат.КарJlOCСајиц 

н кюос: Раикомеи који су носили 
мајице уз поруку да се зауставн рао
снзаы.aJlииодбиnндакnекнупред 
старттрке. Тако су нашли ПОД при

тиском. а пocnе критика навијача 
на дрywтвeиим wpeжaма. не:кк ОД 

њих су сеогnасилк к.акоби појасни-
1IИ свој поступак. 

- НеЬу џ КJlexв:eм, &JIJI '1'0 

}'ОIПIIТI! ве3JlaЧJI,џ. сам W&IW! пос-

м.heв о,ц AP)ТJIX У борби пpono 
расмэwа - казао је воэач Ферарија 
Шаpn ЛexJlq, који је заузео дру
ro .. јecro_ 

Спнчио wншљeњe нзнио је и фер
cтaneн. док;е шестос:труки шaмnи
он, БрмтанацЛуксХамкпов. који 
;е био иницијатор цијеле акцнје, ре
као је да је одбијање појединих ко
лега да клекну последица недостат-

ка разумијеваља питања рэснэма. 

-Никога ме треба пркc:xљu..a
ти ;ца КJleквe. LIIX сам :JaD.aJIaII 

CВJOIaОIlJDlaКОјхсутоypa,џvor. 
МкCJQOl..џ је 080 У ЦjeJIJOOI БЈ1Ј18. 
још je,џu.мo1I.aa порука, а то џ JDI 

сте КJlехиуJIJI. JIJIJIае. Kehe про-
lIOIjeJпrп: с:пјет.lIpoБJI:ем)е мио
ro:aehк -рекао је ха"ИЛТОR. 

д.к. 
Ив:хцхјаnoуХu.nvrroва _ста. 

DО,JW_LIПI 


