
РУКОМЕТАШИЦЕ БУДУЋКОСТИ НАСТАВИЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ 

Прак треинвrо~ађек у .. Вердеу" 

"Плаве" поново на окупу 
Треиииroм у дворани 

.. 8ерде" јуче су настављене 
npиnpeме рукометашица Бу
.цyhиостк sa нову сезону. На
кон истека обавезног рока за 
самоиэолацију који је пропи

сан од стране Института за 

јавно здравље. тренингсуод-

очекује се да екнпа ускоро 
буде комплетна, након што 

обавезни рокови за самоиз

олацнју, буf.fY истекли и ос
талим играчицама које су 
биле позитивне на нови ко

рона вирус. 

-~oceдaDlonoвo-

Кренуо и РУАар 
са f1ЩI!КIК1 за новусеэону "НЩеЉе кюмје НI!J'O што је бмno 

~кpeнy7RCYM~ Рудара. И:эабрснче Г8р6мјем: 
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радиле играчице које су до
биле иегатнвак тест на коро

навнрус, као нане којима је 

истекао 14-дневни период од 
тренуткадобијања позити

вног теста, а које у последња 

три даиа немају симптома. 
Први случај короиа ви

руса у ЖРК Будуl'lност по

тврђен је 25. јула, након 
чега су прекинуте npипре

ме у Колаwииу, а играчнце 
истручни wтaботнwлиуса' 

МОИЗОЈЈацијукакоби се иепо
wтoвале мјере Института за 

јавноздрављеуциљусnpје

чавањадаљег ширенња ко

рона вируса. Након штосусе 

стекли УC1l0ВИ и нспоштова

ле мјере нaдnежннх инсти
туција, одлучено је да при

преме буду настављене, а 

ао иаокупу. ИСПОШТОUJIН 
смо вара.во мјере које су 

npoписаиезаоNКМС:ИТУ

aWУВaПIојдР)l(U.И.Дје
аојке које су д06иnе ДОЗ80-
Jlе су .цакас ва тpeBJIRГY и 

пOJlaКO се apa.ha.мo иормм
HOMpa.IQ', Ос:тале ье се при
..,.,.,.,..,..,.,.,.,.....када 

101 то бур;у дозaoюuuc,цоk
тори. Нa,цa.:w:o се А8. heMO у 
периоду пред вама успје

ти А8.lOIаЈо1.О Ј<ОИТJtJryИТeТ 

рукомeтmп:: треllКИI'a, те 

,џheкo се добро сачрати 
и ТJlМe доh.JI у прJfJlКК"y да 
иrpa.:w:о ЛиryШЦlПИоваи 

,ца кроз то такмичев.е rpз

ДК:W:O форму и yxrpaвocт 
!'ИМ .. СМ дјеаојке су сада 

у Црној Гори и надам се да 
heмo ускоро бити KOМllJle'l'" 

ВИ, како бндocrиrJtИ RИ80 
хојијепотребав: - казао језа 

клуспки сајттренер Будуh' 

ности дpara:в Аџиh. 
Наставку припрема ра

дује се и Авр;реа Леккh. 
- HaкOH14дaвacaмo~ 

JIaциje вапокон почивјемо 

саруко ... етикмтреиквзи
:w:a.lbyкrвo се радујемо и 

в.aџ:w:о~heуВ8pЦllOМпе
РИОдУс:м6кти овако како 
жeJDfМо, јер иh зaocraјемо 

за другим екхпа .... Међу
ТJIМ, надам се,ца h~ наод 
у Bape.IЏDDI. ДaJIJDIa хада 

јеу п:итаауsp;puљe, БЈП'И 

храјље П03JI'rW:8&R. Од по

четка припрема вxjec:w:o 

op;pa.џvre ТPeRXIII' у I(ОМ· 

метно .. cacra.y, cиrypво 
,ца је перllOД I(оји смо про

»e1IИ I(ОД кy1ie ОСТ&аио t'p&

ra.афИ3X'lXJcnpe.:w:вост, 
'l'aJ(0 ,џ се опет apaha:w:o 
пар корака уназад - каза

ла је Андреа Лекиh. 
Новус:езонуу Лиги шам' 

пиона рукометашице Бу· 

дуl'lности отвориl'lе 13. се
петембра гостовањем у 
Копривници против еки

пе По.цpuхе. Наравно. уко

лико то буде дозвољавала 
епндемиолошка ситуација 

и не буде помјерања од стра
не Европске рукометне фе
дерације. 

Д.К. 
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ОБАВЉЕНА ПРВА WTA ЛИСТА ОД МАРТА 

Данка и даље 91. 
Након виwе ПОД пет мје

сеци објављена је нова WТA 
nHcra, анајбоља црногорска 
тенисерка Даика Коaxs:иh 
остала је на 91. мјесту пред 
америчкутурнеју. Ковнниhе

ва која јеупротеклкх мјесец 
и по дана боравила у Београ
р;у. освојкла Источноеаропскк 

wаы:пионат "радила на КОН

дицији У САД путује за неко
ликоданан нграье квалифи

кације за турнир Премијер 
категорије Синсинатн у 

Њујорку. аэатим н ЈУ-ЕС опен. 
УТоп 10 нијебнло промјена 

прва је н даље Aycтpa1IкjaHKa 
ЕDlJlИБарти са 8.717 бодова. 
нспредРумункеСхмоиеХа
леп (6.076). Чехиње Кароnx' 
Be(lmmn(o. (S.205). Амери
канке Софије Кеикв (4.590) 

KO •• Hкh усжоро по&08О &а тереку 
нУкрајиикеEnи:вес.итмх- турнира у Палерму, npвогу 
:в:е (4.580)... периодукороиенапредовала 

Француска тенисерка је девет позиција и заузима 
ФиоваФеро, послеосвојеног 44. мјесто. Једина промјена 
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crpкy. МaplмAAмcnpanIМ MIU't'&'" aдIIY'МI'~JY.a: 
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у првнх 20 јесте замјена мјес
та хрватске тенисерке IIet'Pe 
Мартиh и Sританке Џоаа:е 
Коnе, па је Мартиl'l сада 14. 
грач:ица свмјета. Најбољас:рп

ска тенисерка нина Стојаио
:виh назадовала је за једну по

зицију, па је сада на 87., као 
и Oпra ДавипО8иh, која је 

такође једно мјесто слабије 
рангирана него на претход

кој листи 071. мјесто). 
Тенисерке ове недјеље иг

рају на турниру у Прагу и у 

Лексннгтону, који ће бити 
увертира за такмичења у 

Њујорку . Синсинатн и ЈУ' 
ЕСопен. д.к. 

МЕКСИКО ОТКАЗАО КВАЛИФИКАЦИОНК ТУРНИР ЗА СП РУКОМЕТАША 

Нова нада за Црну Гору 
lUaлифнкациоиитурнир 

Сјеверне Америке и Кариба 
за Свјетско првенство рукоме

таша, који јетре6алода буде 

одржан у Мексику јеоткаэан 

эбогпандемије корона виру
са. Тајтурниртре6апо јадада 

31. учесника планетарне смо
тре која ће се јануара наред

не године одржати у Егип· 
ту, па се сада појавила нова 

надаза мушкурукометну ре

презентацију Црне Горе да 
би ипак моглададобијеепе' 

цијалну позивннцу Међуна
РОДнесвјетскефедерације.За 

позивницу су аплицирале, 

испоставило се раиије иеус-

пјешно и селекције Сјеаерв:е 
Македоније и Србије, а до

дијељене су ПOJltCКој и ру
сији . 

Отказнвањем турнира у 
Мексику сада се можда от--

вара још једно мјесто за ев

ропске селекције, а остаје 

да се види да ЛИ ће бити мо· 
гyhности да се одржи квали

фикациони турннр Јужне и 
Централне Америке, који је 

заказан у Ел Салвадору, од 

Цр.~Го:ра<.,још .... 
19. до 25. октобра. Досад је 
познато ЗОселекција које ће 
учествоаати на сл pac:nopeђe
них учетири wешира, агру

пе ћебити извуч:ене 5. септеМ
брауКаиру. 

д.к. 

ПРОФЕСОРИ ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ФВ УЦГ НАСТАВИЛИ СА АНТРОПОМЕТРИЈСКИМ МЈЕРЕЊИМА 

Тестирани фудбалери Искре 
Професори Факултета за спорт и физич· 

ко васпитање УЦГ су наCТ3JIИJIИ са антропо
wетрнјскиммјерењимаиoбaви.n:итecrиpaњe 

првотнмаца ФК Искре, коiз се припрема за 
дебитантскн наступ на евро--сцеин у прет

квалификацијама за Лигу Европе. Један од 
најстаријих клубова у Црној Гори је npowлy 

сеэонузаврwмон.атреhеммјестуио6еэбије

дио по први пут излазак у Европу. Тести

рањима су присуствовали и тренер An:ek-

с:андар НеДО8иh и кондицнонн тренер мр 

Даве Жегарац. који су добилн комплетан 

увид у иидикаторе ыорфолоwке дијагности
ке. вриједности поткожног мaatОГТЈ(ива, ми

wиhиогткива, хидркраности организма, ба

залиог иетаболизма и комплетну сегыектну 
анanизутијела. Мјерења су обавили проф. 

ДР дJIПIC.О Sјетща, доц. ДР ЈО ... Гapдame
:виh идрИваи8асItЉе8иh. Профес:орБјели

цасезахвалиопредсједиикуSJraжyШара-

НО8иhу И тренерима ФК Искра и пожелио 

им cpehy у дебитантском наступу у претк' 
вanификацијаwа за Лигу Европе. 

-Диjarвостикауспортујефув,цамевти 

ИeJIЗOC'I'Ua.II дИО процеса Il1IaИИpUЫ, ко ... 
тpcme х реaJlИ3aЦИje orpe.важиor процеса, 

а параметри који се д06ијају~о .. 
,цијагвocnrком су од .иran:иог 3Raчаја за 
кренра.в.е .. езоциклуса и микрациюry
с:а. рекао је професор Бјелица_ Т.Б. 


