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ФАКУЛТЕТ 3А СПОРТ И ФВ УЦГ СЛЕдЕЋЕ ГОДИКЕ ЂЕ 

Д06IfТМ ФИСКУЛТУРКУ ДВОРАНУ 

Остварује се сан 
• 

МНОГИХ генераЦИЈа 

Факултетза споpr и фиэич
IФ аэ.спнтање УЦГ би требало 
cnедеЬе године да добијефис.
културну дворану. пошто је 
Влада Црне Горе на Послед1ЬОј 

~ницм тоуврстмnа у nисту 
прноритета у капиталном 

6уџету. Вeh је урађен гnавни 

извођачкн пројекат. а двора' 
на hec.e зкдати уз зграду овог 
факу1lТета. 

-За.хааа.ујемо « Вл8JЏI. 
која је преП03вa.u потребу 

МJlОrиI NИерац:кја вхх

rmdUaacryoџвara,JODjytur 

~-::"~=:'O;= 
тета. рекао је проф. др Стево 
Поповиц, декан факуnтета. 
~9Тllхпрофесорхиа
lПerФакул.е •• carllaeкx ~ 
даћеизrpap;в.o .. оае.џора-

ФucyJIТет sa CIIор!' _ ФВ 

Ппope;l; tт)'AtII8'I'aOldl корм

CТX'I'1t И CIIортхетх ... Ibuc
mxha х Црве Горе, те да ће 
~ .. o.or fl.Yl'OOчeкJI
:aaиorо6јекта.ковачио6Jm1 ... _~ 
.. пројехат који је sa:почет 
2008.~..,вoaмea
»pewt:a:објекатфахуиета, 

кoj.:lIOCТJCICeкuaвpe,џrepe
зуmaтe .. ва IU.ЦМОJU.J[.ИОМ 
.. ва међуиаРОДИОм 1VIa
ку. на оаај вачм:в ће« сах 

QJI][ геверацхја, од почет
хаpIWI~гпрогра' 
ма фllЭкчке lCJИТYPt који је 
почео са радо .. , ;ца.ве 1956. 
падодааас:, коначао осоа

pIIТJI", 2021. када ваш Фа
куnтnпpocnaљa65.rop;JI

ва ycпjemвограр. рекао је 
Поповиh. т.в. 

МОТО ГП ШАМПМОНАТ 

Маркез се враћа у Мизану 
Како преносе шпански 

медији. NlО1'ОЦИКЛНста Хон
де Марк Мархеа, ыогао би 

да пропусти и наредне двије 
трке Мото rn шампноната 
због повреде руке, коју је до
живио у Херезу. Додаје се да 
he се на стазу вратнтм тек У 
Мизану. Актуелни шаt.mJ(он 

је два пута оперис.зн, пошто 

јеОТКРИ1leИодајетитаниjyw' 
ска nлоча. која је коришhеиа 

за фиксирањедесне HaдnaK

тице. npeтрпјеnа оштеhења. 
360гтога је прорустио8ели

ку награду Чешке. а шпан
ски .Ел ПерИОАИКО~ прено

си да he маркез про1tyстити 
трке које су на проrpawy 16. и 
23. августа настази ~PeA Буn 
Ринг~. из Хоиде су ПOТ1lрди

nи да Марк Hehe возити прву 
тркууШлИ1lбергу. али ННСУ 
нueJlНдаJUll\eбнтиспреwaн 

задругу. 

.. mш 
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Из МотоГП су објавиnи да 
је једнаодосо6а која раде на 
~падоку· зара.жена коронавн

русом. из ове организације 
истичу да је ypal)eнo 5.500 
тестова на трка .. а у Шпанијн, 
Андалузији и Чешкој. а 0&0 
је први пут од почетка сезо
не да је неко заражен. Ради 

се о особи која је запослена 

укомпаиији..цорнаСпортс". 

Након спознаје да је тест по
зитиван, особа је wowентал

но 06авијештена н изоnоаа· 
на ухотеny. Такођес.е наводи 

да је заражени аснМПТОNlЗТИ' 
чан. Све особе које су билеу 

контакту са зараженнм тес

тнранесуне~ви~ 

IWIJA lfIJA U 
Прошлог викенда је у ау

то-мотоcnортусаебилоузна
ку броја 33. вред ВJurдep је 
стнгао је до историјске. прве 
побједе за себе. Јужну Афри
ку и КiM на трци Мото ГП 

шампионата учешкоw Брну. 
на истој стази јеу категорији 

Мото2друту везану побједу 
убнљежио ЕвеаВастхјавх

ИХ. за то вријеме. најбржи на 
трциФормуnе1уСнл~ 
нујебиоМаксФерштапев. 
сва тројица на cвojкw .маwи
нама" нмају број 33. 

3UN.'" нтМАI' 
Домаhин последљег ви

кенда Мото m шампионата 
ове сезоне 6иhe Портнмао. од 
20. до 22. новембра. саопwтн
па је ..цорна Спортс". Стаза је 
карактеристична по промје

нама надморске висине и ва

nовитом изгледу. који јој је 

донио репутацију ~ролер
Koycтepa~. Н.Ј. 

ЦРНОГОРСКИ АТЕРПОЛО РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ ЋУРО РАДОВИЂ ВРИЈЕДНО IРЕНИРА 

Спреман за све изазове 
ТОКОМ љетњег прелазног сезоне r.e поред Новљана бити 

рока чак пет вa-repпo.nиста је мађарски Феревџарош, 
биnопркморанода напусти итали:јански про Рехо, грч

Јар;раа ЦapJI:Se. Најв.ажннје КМ OJlJDllDljaкoc, хрватски 
эауnpaвујесвакакоwтoјена Jyr, wпанска Бap«Jroве
ШкверуocraoђуроРадоIlJdl.. та. француски Марсеј, гру
Изданак херцегновске ШКО- зијски д.вамо ТБJvorс:х н 
ле ватерпола напредује из њемачкнmпа~нХаио

roдинеу годину и без љега ир. Без обзира Kojaдвaкny

се не може замИCJIИТМ ехи- баСТМГИУИ3КNJJJtфккацнја, 
па Јадрана, па ни реnpeзeН- немасумњеда ћеЈадран Ца
тацнјаЦрнеГоре.Радовнћ се рине имати најмлађи састав 
одпучнода постепено гради у Лиrи шаМПИQна. 

своју каријеру. а за напредак - Имамо IDjaenollJlaAY 
јеважном каквернаапе има- .~eIOIIПJ'.Про
тепротквсе6е.Снажиији.нс- БJItМ"'&rn:~1Ie
кус.ннјНИ каапитетнијн вас кycтaa.an~~ 
ПРИN.оравајудабудетебољи. A8.тo~.ecro
зато Ђура радује што ће цр- JCJDI рцок..lbrje пpo6JIем: 
ноroрски прllaК н наредне се- ".. ".ory фuopJrтa пpeпr 
зоне HacтynaTH у Лнгн шам- CТXIoIO аахој 011' 11 преоста
пнона. JDa екхпа, anx ће .. ора,.. 

- ОбрадONJlaвасјепјест да нас уБJljeдe Аа ~ бoJwc. 
да~ЧVDIIIЦJI юryбaymje- Убјеђпаа.еаеЬебхпJlaXO, 
JIX .ца оспаре 8VDIJCY по
бједу и oМOl')'lМ вам да и 
варер;ве се:юве кrpaм:o .., 
еJIJIТИО .. такмиче .. ..,. То ~ 
од вxтaJПI01' хвтереса, кахо 

эаЈ~, такомэа:аатерпо-
110 ..,Црвој Горм - пренно је 
..спорт клуб" изјаву Радовиha. 

Сигурни учесннци најква
лнтетнијег европског клуп

скогтакынчења предстојеће 

јер емо у пpeno,џе трКсе

аоне.цаа пута БJVIИ на пра' 
гу ЈШ.аcмa.n ка фаjaaJl-ејт 
JIКre шumкова. cтиsaJIJI 

СМО_АОфииanaЕ.рокупа. 
1ычисерадујемmтohемоo 

К варедве «зоне иrpaтх .., 
Лкrx Шaamиоиа.. У8јерев 
CUI да срећ.., коју' осјећамо 
,џrje.JIe ах љу6кте.љ.к urep
ПOJlа у Црвој Горх - додао је 

КУП ЦРНЕ ГОРЕ У ЈЕдРИЛИЧАРСТВУ 

Делфин сигурно једри 
Такмичари ДUфxвa си

гурносу;едриnн на24. Купу 
Црне Горе за кл;u:eоптимист 

и nасер. одржаном у Херцег 
Новом. ТИваhaнима су при' 
пале четири златне медаље, 

дoмaheM клубу ..]yrмeГpa-
1C8.JIXh~ двије, а которскои ла

xop"fjeAHa. У конкуренцији 
55 једрнnичара одnичја нису 
успјелидаосвојетакмичари 
trnyбa. ..1080 Дабоaкh~ ИЗ Ба

ошнha. 

Премаочекнвањима у па

сер стандарду је без прем
ца био Мxn:noj дyкxh из 
Јуroле Гракалиhа", нспред 
Иnxje МаРК08ЈСћа из Дел
фина и Луке Orв.aкo8Xha 

из Лахора. У ласер ради јалу 
је злато приграбио ДaJDVlO 
Јоaчиh из Делфина, сребро 

је узео љегов КЛУПСКI:I друг 
CтeфaJI Aиђen:иh, а бронзу 

IbaвПyшиhиз Јуroле Гра
кanиha". Такмичар Делфина. 

НМК01lа Гмy608мh је у кла· 

си ласер 4.7 био успјешнијн 
од тандема домaheгтима, ро-
бoJ>r __ """""'!еI'1opdl. 
Коддјевојчица у нстој днсцн

ПJlиннмeђyтиwннконијеwо
гаодапомрснрачунетакwн· 

чаркама Jyronе Гракалиha". 
ВaaaIlaJoocyb јеузела зла

то. Ааа Л"fЧJIh сребро. Миа 
Пanxxyha бронзу. У маси 

оптнмист је lIu.Jп. Мусхћа 
иПетраКJDxopaизДелфкна 

иcnратно чnан Лахора мар

ко вyjoaxh. Побједничко ПО
стоље у класи оnтиwнс.т за 

дјевојчнце је биnо резеврн

сано за такмичарке Лахо

ра. Златом се окитнла 8аЈЫ 
Cтpuxв.a, сребром Роми

ва Paџ:0DIh, бронзом катја 
lbaвxиа. У конкуренцији 

дванaecтoroдиmњaка уопти

WJtcryтријумфовао је Петар 
Кпахор нзДепфина, нспред 

клупског друга Виктора 
Лесјаха к Ваље Страхюье. 8.,. 

Радовиh. 
Нова звнјезда са Шхве

ра не мора да брнне да nи 

he спремна дочекати нову 
сезону. Практично цнјело 

љето подноси дРиn црного

рског селектора Вnа,цими

parojKO..JLa. 
- КоlПLlleтJlО љето про-

80,lI;I0I0 .., тpelUJkВo" про
цесу. Трпи:мо .. рар,и .. о јер 
вам је аима "'ИII'!'ересу .ца 
предстоjehу сезоку Аоче
камо мaкcJDd.JlИО спрем

им. RмaћrМO o6ueэe х ам

бхџје у JUry608JDQ чије 
боје браихмо, aJiJ( ахма 

.... је..,гJIbXpeaJDISЩIIja 
пp1DI8pIIOГ цхља. а то је ос

аајаае je,џor од - мјео
п .. DaJlJlфJDtaЏ01lOМ 
OJIXМa.jc:koм 1УpIDIРУ У 
_ . ..... je .. DpO' 

rpauyуфебруа.руваре,џе 

f'OAJIJIe.lђepyjeм. као..,оста
JiOМ JI ам утмму, .цa.brмo"fC" 
пјетх.цаocnap ... оэaцpra
ноиповоаообрар;ујемоси 
љу6итеље:аатерIi01laИ~ 
та у црној Гори - закључно је 
ватерполистаЈадрана н ЦРНО

ropcKe penpeзента.цмје '&уро 
PaдOBHh. 

Н.,. 

АУПРАЛИЈАНКА ЖЕЛИ ДА ПРЕПЛМВА КАНАЛ 35 ПУТА 

Кло напада Ламанш 
Аустралијска пливачнца 

Кпо MexaPдUI пnанира да 

35 пута преплиаэ. канап из
међу Француске и Енглеске. 

Тркдесетпетоroдишњакнња 

једосада је тоурадиnа 31 пут. 
- Зu:N.oaсам. cpehвa 

што могу ~ путује .. и А* 
CЖJIjep;Jor С8Оје свом, посе6-

ИО..,О .... 8реМ~ка,џ 

etмaontљy,t;aтеiПКOcвa.u

и - рекла је Аустраnијанка. 
Hajвeha wирина морског 

пролаза нзмеђу јужне Ен

гnеске к сјеверне Француске 
је око 278 КИ1Iоwетара. а иаi
маља око 31 километар. Ме
кардen he nливатн з4 кИ1IО
М"'!"'. 

- 8O.WJIa БЈП. ,ца је Ев
rJlecxJllWWI У Аynpa.uфr. 
ПOCJIер;аЈПllro.џnraумо" 

»aDOТY6Jvю6иацстапуво 
JlaКlПе - нашamtЛа се Мекар-

деп. " 
Уколико успије још чети

ри п)'1« да преnлива канал, 

кпо ће nocтaтитек.цpyraжена 

којој је то успјеnо најмаље 35 
пута. Рекордерка је Британ' 
KaAmlcoв crpeтep са 4з пре

П1Iивавања. док код мушкара· 

ца.рекорддржнњензеwљaк 

КuоМарф8:саЗ4 пpenли

ВаЈаЊ3., Лрважена 1Ф}а)е пре
плнвала Ламанш је Амери' 
кaнKarepI'pyA~кo;oije 
то успјело давне 1926. године. 

ОДЛОЖЕН МЕЧ М3МПiY МАЈКА ТАЈСОНА М РОЈА UOHCA 

Организатори желе 
већи приход 

Један однајвehиxбокс.ера ПрЈЈХОА од продаје ТВ права 
свих времена. МIIjK "'јсов. Н OCТЭJIихмаркетннwкихак
посnедњи профес.ионални ТНВНОСТ. Новн датум судара 

меч је одрадно прије 15 го- тнтанаје 28. новембар. Мајк 
дина. а љубитељи пnемеии- Тајсон јепоследњи путмеђу 
те вјештнне he морати још конопенавелнхојсценнymao 

да прнчекају да би га поно- још 2005. ГОДнне, када је по
вовидјепиурингу.~Чenнчни раженодКокваМекбрајда. 
Мајк" јетребanодас.е 12. сеп· док је .. Супермен~ био актн' 
тембра врати ономеу чему је ван све до фебруара 2018. го
наi60љн,иахосумучакS4.ro- дине.кадас.еопростнопобје
днне. Меч против још једне дом над eкoтo .. CIinIOВOM. 
жнве легенде бокса, трн го- Током претходннх мјесе
днне мnађег РојаЏовсаЏу- ци обојица су се припрема

иморајебиозака3аН,алн ће па за повратак. алн и поред 

ипак бити помјерен. До oдna- тога стручљаци упооорааэ.ју 
raњa је дошло какоби органи- да ризикују-живот поновним 
затори покушали да повеhaју уnаском у ринr. 


