Спортски Садржаји

Стадиони
- Градски стадион –
смештен у самом граду, прописаних је димензија, са
трибинама које су
смештене са бочних страна терена.

Изграђене су свлачионице и уједно и клупске просторије, и завршена је реконструкција
старих свлачионица. У склопу стадиона постоји терен за рукомет и мали фудбал са
трибинама са бочних страна, у плану је и постављање рефлектора. Уз терене ту су још и
просторије рукометног клуба и свлачионице.

- Фудбалске терене прописаних
димензија поседују и Дебели Луг, Клокочевац,
Влаоле, Лесково, Рудна Глава,
Мироч и Доњи Милановац.

- У Рудној Глави у склопу
стадиона налази се атлетска стаза, трибине са једне
бочне стране терена,
два помоћна терена за одбојку, мали фудбал, баскет, рукомет,
тенис...

Такође поседују и свлачионице и просторије клуба.

- Фудбалски терен у Доњем
Милановцу налази се у склопу хотела Лепенски Вир
као и помоћни терени за
више спортова, трим стазу, базен, теретану.
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Отворени спортски терени

У општини Мајданпек постоји око 25 отворених спортских терена од којих су око 10-ак у
самом граду и по један у сеоским месним заједницама. Терени су углавном
вишенаменски, што значи да се на њима може одигравати више спортских дисциплина.
Око 9 терена је под рефлекторима , и у плану је да се још неколико терена осветли.

Спортске сале

То су школске сале у којима се поред редовне наставе одржавају и други видови
рекреације и спортских активности. Има их 3 у самом граду и 1 у Дољем Милановцу. У
сеоским срединама не постоје изграђене фискултурне сале али су у неким школама
адаптиране учионице.
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Поред свега наведеног треба напоменути да се у Мајданпеку налази изузетна трим
стаза коју је неопходно обновити и уједно продужити тј. спојити горњу и доњу трим
стазу где би укупна дужина износила око 3500м, и на којој би се поставиле препреке које
омогућавају више врста активности, и то од физичких припрема спортиста до
рекреативних шетача.

Спортско рекреативни центар 6. август у Мајданпеку
Спортски центар „6. Август“ као једна целина је право благо.

Спортско рекреативни центар 6. август је деоничарско друштво чији је већински власник
Рудник бакра Мајданпек, а у свом саставу има спортску халу у Мајданпеку и ски центар
Рајково.

Затворена спортска хала је површине 27.260 м 2 , налази се на 520 м надморске висине,
а у свом саставу има: спортску халу са 1.500 места погодну за рукомет, одбојку, кошарку,
фудбал и борилачке спортове, олимпијски базен и два дечија базена са капацитетом
гледалишта 800 и 200 места, сауну, теретану и аутоматску стрељану са 10 аутоматских
стаза.
На отвореном простору
спортског центра који се простире на 7.200 м
2

налази се фудбалски стадион и атлетска стаза са делом трибина које су покривене.

Овај спортски центар изграђен је од 1985. до 1991. године првенствено за потребе
рекреације запослених у Руднику. Важнији спортски догађаји који су одржани су:
Међународни ватерполо турнир сениора Југославије и Међународна рукометна
утакмица јуниора Југославије, оба 1990. године и Првенство Југославије у каратеу за
млађе наде.
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Ски центар »Рајково«

Који је од града и спортске хале удаљен само четири километара, налази се на
надморској висини од 750 м, поседује две хомологизоване скијашке стазе дужине 1000 и
1200м, спојене вучним лифтом капацитета 1000 скијаша на сат са 65 сидра. Да је ова
локација
изузетно атрактивна са становишта зимског туризма, говори
и податак да је аустријска фирма «
Doppelmayr«, урадила
идејни пројекат
комплетног уређивања
зимског центра
»Рајково«

Уз све ово, треба истаћи и оцену представника белгијске компаније »Dilaco«, која је
такође обишла овај
крај, да
Рајкова долина, која се простире уз саму ски стазу, пружа идеалне услове за изградњу
голф терена. На овом ски центру се одржавају Алпски купови Југославије у скијању за
децу.

До сада је Ски центар био коришћен искључиво за потребе локалног становништва као и
региона односно није представљао ширу туристичку вредност.
Спортски терени Хотела »Лепенски вир«
Доњи Милановац и Хотел »Лепенски вир«, располажу добрим условима за спортско
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рекреативни туризам. У непосредној близини хотела
изграђени су: четири травната
фудбалска терена, терени за мале спортове
(рукомет, одбојку, кошарку и тенис на асфалтној подлози), трим стазе, трим полигон,
атлетска стаза и терен за
балоте. У самом хотелу, налазе се: базен 25 x 2,5 м, две сауне, трим кабинет са
столовима за стони тенис, аутоматска
двостазна куглана и столови за билијар.

У самом граду Мајданпеку постоје још две фискултурне сале, градски фудбалски терен
и игралиште за мале спортове. На полигону основне школе у Доњем Милановцу постоји
асфалтни терен за мале спортове као и фискултурна сала где се може играти кошарка,
рукомет и одбојка. У Доњем Милановцу постоји и травнати терени локалног фудбалског
клуба.

Спортско рекреативни центар Рудна Глава
Захваљујући Сеоској спортској олимпијади, у Рудној Глави је изграђено модерно
''олимпијско село'' са свим
пратећим спортским борилиштима, са чиме се не могу похвалити ни неки општински
центри. Поред
травнатог фудбалског стадиона
са трибинама
,
постоје прописна атлетска
стаза, асфалтирани терени за
мали фудбал, одбојку, кошарку и рукомет са осветљењем, терени за
атлетске
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дисциплине: скок у вис, скок у даљ.
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