Спортске активности

Школски спорт
- Спортски савез општине
Мајданпек организује школски спорт у оквиру
ОСИУРС-а (Олимпијске спортске
игре РС) по распореду Министарства за школски
спорт и олимпијско
васпитање. Такмичење се одвија у 11 спортских дисциплина које
се одржавају
током читаве школске године у пласману од школског до Републичког
ранга
такмичења, и сваке четврте године се одржава школска Олимпијада, где смо
ми на претходне две Олимпијаде имали представнике и то 2004. год. у
кошарци и
2008.год. у стоном тенису, што сматрамо изузетним успехом с
обзиром да смо мала
средина и да су поједине спортске гране слабо
развијене или их уопште нема, што се
кроз школски спорт најбоље види и
осећа.

У школским такмичењима све школе у нашој општини, а има их укупно 7 и то 5 основних и
две средње школе, ангажују децу за учешће.

Актуелан проблем је што је све мање уписне деце у основне школе као и расипање по
завршетку исте.

Масовне манифестације
- Организатор је Сеоске спортске
олимпијаде, ове године је одржана 36. по реду.
И то је најмасовникја
манифестација која се одржава у општини Мајданпек јер окупља
око 900
такмичара, судија спортских радника...
Траје само један дан и
одржава се такмичење у 10 различитих
дисиплина од којих су највећи број старе
народне дисциплине, и учествују
такмичари из свих месних заједница наше општине.
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- Турнири:

Новогодишњи турнир у малом фудбалу, одржава се око Нове године у време школског
распуста у три старосне категорије – сениори, пионири, петлићи. Учествује обично око
20-ак екипа и траје од 5 до 10 дана. Доста је посећен турнир од стране гледаоца.
Одржава се у СРЦ “6.Август“

„Мића Мијалковић“ – Меморијални турнир у малом фудбалу који се одржава у августу
месецу, такође у три узрасне категорије – сенори, пионири, петлићи. Траје око 5 дана и
одиграва се у дворишту ОШ „Велимир Маркићевић“ и то углавном у вечерњим сатима под
рефлекторима. С обзиром да је школа у самом центру града турнир је изузетно посећен.

Једнодневни турнири у датумима битним за Општину Мајданпек у различитим спортским
дисциплинама, током целе године.

Игре без граница за предшколску децу као и за нижи школски узраст које се одржавају
током септембра месеца. Од 2009. године предвиђене су Мале Олимпијске школске игре
за нижи школски узраст који ће се одржавати уз помоћ учитељица и наставника
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физичког васпитања.

Уколико базен у СРЦ „6.Август“ буде на време почео са радом одржаће се и игре без
граница на општинском и међуопштинском нивоу, а такође и школа пливања.

Пружа помоћ у организацији турнира у месним заједницама и то у виду стручне помоћи,
финансијске и организационе.

Такође игре које се организују у виду обележавања Светског дана против дијабетеса и
сл.

Забавна школа фудбала (Open Fun Football Schools – пројекат Данске Владе уз учешће
Опшине) која окупља око 200 деце
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Спорстки клубови

На територији општине Мајданпек егзистира 16 спортских клубова и спортских друштава
и то:

1.

РК „Мајданпек“

- 2. лига Центар

2.

ОК „Мајданпек ФБЦ“

– 2. лига Исток

3.

ФК „Пореч“ Доњи Милановац

– Поморавско Тимочка зона

4.

РФК „Мајданпек“

– Окружна лига Бор

5.

ФК „Рудна Глава“ (СД Рудна Глава)

6.

ФК „Раднички“ Клокочевац

- Окружна лига Бор

7.

ОК „Пореч“ Доњи Милановац

- Регионална Тимочка лига

8.

КК „Златара Мајданпек“

9.

Карате клуб „Шогун“

- Окружна лига Бор
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10. Шах клуб „Мајданпек“

11. АЈК „Ђердап“ Доњи Милановац

12. Кик-бокс клуб „Заин“

13. КСР „Рудар“ Мајданпек

14. КСР „Штука“ Доњи Милановац

15. Друштво педагога физичке културе

16. ОФС Мајданпек
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