ВЕЛИКИ
УСПЕХ
КРУПАЊСКОГ
ШКОЛСКОГ СПОРТА !
Екипа ОШ „Боривоје Ж. Милојевић
“
Крупањ
(представник
Мачванског округа), освојила је
прво место на Међуокружном
такмичењу у футсалу и изборила
пласман на државно првенство у
званичном систему такмичења у
оквиру школског спорта Србије! Савладане су екипе ОШ“Бранко
Радичевић“ из Шида(представник Сремског округа)резултатом 2:1,
и у финалу ОШ „Андра Савчић“ из Ваљева (представник
Колубарског округа) резултатом 2:0! Подсетимо се да је у
децембру, фудбалска секција Крупањ,била прва на првенству
Мачванског округа. Сада су били најбољи у конкуренцији 4
округа и сасвим заслужено иду на државно првенство у футсалу
које ће се одржати у мају месецу у Новом Саду.Све честитке од
срца на овом историјском успеху , свим ученицима и наставнику.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Одржан крос РТС-а и турнир у
одбојци!

У мају месецу школска спортска
такмичења поново су завредела
пажњу наших ученика. Турнир у
одбојци привукао је доста
девојчица које воле овај спорт.
Надметања су била узбудљива а
екипе су биле састављене од
девојчица из различитих одељења
од петог до осмог разреда. На традиционалном кросу РТС-а
учествовало је око 400 ученика.Организовано је шеснаест трка
тј. сваки разред представљао је засебну категорију
и
за
девојчице и за дечаке. Спортско удружење „Спорт плус“ и
Спортски савез општине Крупањ пружили су техничку помоћ у
организацији ових спортских приредби а све похвале заслужују
наставници физичког васпитања и наставници разредне наставе.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Школски спорт се развија у
Крупњу
У уторак 5. марта 2019. године у
Крупњу је организован школски
турнир у малом фудбалу за
ученике
ОШ
„Боривоје
Ж.
Милојевић“.
Овај
спортски
догаћај само је једна у низу
манифестација, тј.
само мали
део пројекта под називом „Организација школских и рекреативних
такмичења“. Пројекат је подржан од стране општине Крупањ,
носилац активности је Спортско удружење „Спорт плус“ које су
основали наставници физичког васпитања. На такмичењу је виђено
доста квалитетних фудбалских потеза и лепих голова. Титулу
најбоље екипе на турниру понело је одељење 8-3, друго место
освојило је 8-4 , док је треће место припало одељењу 8-2.
Најбољи стрелац турнира је Лука Братић , најбољи играч Андреј
Васиљевић , док је за најбољег голмана проглашен Младен
Јовичић .
Овај пројекат се реализује већ
трећу годину за редом и у своје
активности укључио је заиста
доста деце и омладине – око 450
у 2018. години. У овој години
планирана је организација више
разних школских такмичења у малом фудбалу , кошарци , одбојци
, стоном тенису, атлетици и другим спортовима током целе
године. За најбоље учеснике обезбеђене су и медаље и дипломе.
Школски спорт као један од приоритета закона о спорту, може се
рећи да се веома интензивно развија у Крупњу и он омогућује
доста бесплатних садржаја деци из наше општине.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

Турнир у стоном тенису
У уторак 04. 12. 2018. године
одржан је
школски турнир у
стоном
тенису,
који
су
заједнички организовали Спортски
савез
општине
Крупањ,
ОШ
„Боривоје Ж. Милојевић“ и
наставници физичког васпитања.
На такмичењу је наступило око 120 ученика подељених у
категорије од 5. до 8. разреда. После узбудљивих
квалификационих мечева дошло се и до финалних у којима су
победили они најбољи. За освајаче прва три места обезбеђене су
медаље и дипломе.

Спортски савез општине Крупањ захваљује се свим ученицима који
су узели учешће на такмичењу и уједно их обавештава да ће и у
наредној години бити још више школских спортских такмичења.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

Крос РТС-а

У пeтaк 11. мaja 2018. године тим нaстaвникa физичкoг
вaспитaњa и учитeљa нaшe шкoлe у сaрaдњи сa Спoртским сaвeзoм
oпштинe Крупaњ, вeoмa успeшнo су oргaнизoвaли joш jeднo
шкoлскo спoртскo тaкмичeњe нa кoм je учeствoвaлo oкo 400
учeникa.
ФОТО ГАЛЕРИЈА

