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Кладово, 21.април 2013. год. 
 



Дана 21.04.2013 са почетком у 09.00 и са завршетком у 13.00 часова у Кладову одржана је 
„Промоција мини рукомета“ у организацији Мушког рукометног клуба „Ђердап“ из Кладова 
и Женског рукометног клуба „Ђердап“ такође из Кладова 
Промоција је организована у оквиру редовног кола  мини рукомета чији су учесници екипе 
узраста од I – VIII разреда:  

 

Наведене екипе су наступиле у две категорије. Старију групу су чинили мини рукометаши 
рођени 2001, док су млађу групу чинили њихови другари рођени 2002. године и млађи. На 
овом турниру укупно је учествовало око 120 мини рукометаша, а подршку  им је са 
трибина давао велики број малих навијача који су дошли као гости Рукометног савеза 
општине Кладово у оквиру пројекта „Општинске рукометне лиге“ Кладово. Дечаци и 
девојчице који су били ватрена подршка својим вршњацима  су ученици основних школа 
са територије општине Кладово.Укупан број ученика је био 130 што преставља велики 
успех за млад тим који се окупио са циљем оживљавања рукомета у општини Кладово.  

Школе које су укључене у пројекат „Општинске рукометне лиге“ су 

1. Основна школа „Вук Караџић“ Кладово. 
2. Основна школа „Стефанија Михајловић“ Брза Паланка. 
3. Основна школа „Хајдук Вељко“ Корбово. 
4. Основна школа „Љубица Јовановић Радосављевић“ Подвршка. 
5. Основна школа „Светозар Радић“ Текија. 

 
Хронологија догађаја је била овим редом: 
 

1) Долазак такмичарских екипа је био у периоду између  08.30 – 9.00 часова без 
икаквих пробелма у путу,а почетак турнира је био у  09.15 часова.  

 
2) Долазак гостију-ученика је био у периоду од 09.00-09.30 часова у спортској опреми. 

Домаћин турнира и координатор пројекта Марјан Манчевић је дочекао сваку школу 
посебно,представио себе и њиховог домаћина за тај дан који ће уједно и бити 
њихов тренер у даљем раду и упознао их са правилима понашања у Спорсткој хали 

Д Е В О Ј Ч И Ц Е 
 

ЛИГА 2001 ГОДИШТЕ 
 

ЛИГА 2002 ГОДИШТЕ 
 
1.БРЕСТОВАЦ – Брестовац 

 
1.КЊАЖЕВАЦ – Књажевац 
2.РТАЊ – Бољевац 
3.ЗАЈЕЧАР – Зајечар 

2.РТАЊ – Боњевац 
3.ЗАЈЕЧАР ПИЛС- Зајечар 

4.ЂЕРДАП – Кладово 
5.БОР – Бор  
6.БРЕСТОВАЦ - Брестовац 

4.ХАЈДУК ВЕЉКО – Неготин 
5.ЗАЈЕЧАР 3 – Зајечар 
6.НАИСА - Ниш 

7.НАИСА - Ниш 
Д Е Ч А Ц И 

ЛИГА 2001 ГОДИШТЕ ЛИГА 2002 ГОДИШТЕ 
 

1.РТАЊ- Бољевац 
2.БОР – Бор 

1.ХАЈДУК ВЕЉКО- Неготин 
2.ЗАЈЕЧАР – Зајечар 

3.ХАЈДУК ВЕЉКО - Неготин 3.БОР – Бор 
4.ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ниш 
5.ЗАЈЕЧАР ПИЛС – Зајечар 

4.ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ниш 
5.РТАЊ –Бољевац 

6.РУДАР РБМ – Мајданпек 
7.ЂЕРДАП - Кладово 
8.КЊАЖЕВАЦ - Књажевац 

6.РУДАР – Мајданпек 
7.ЂЕРДАП – Кладово 
8.КЊАЖЕВАЦ - Књажевац 



„Језеро“.Након доручка који је био обезбеђен о трошку клубова домаћина МРК и 
ЖРК „ЂЕРДАП“ деца су ушла у арену и била су смешена на паркету у арени испод 
трибина да би на што бољи начин видела и осетила атмсферу на 
терену.Обезбеђивање актера турнира и ученика  је било помоћу 10  банера, а на 
самом терену је било присутно 5 редара ( координатора мини рукомета) који су 
водити рачуна о реду на паркету испод трибина и то: 
 

a)  Добрић Марко – тренер МРК „Ђердап“ 
b)  Бобан Николић – Рукометни радник 
c)  Пузић Милан - тренер МРК „Ђердап“ 
d)  Саша Гергинић - тренер МРК „Ђердап“ 
e)  Душан Белић - тренер МРК „Ђердап“ 

 
3) У анимацији присутних гостију-ученика била је  укључена маскота рукометног 

савеза Србије ( орао ) коју су  носила 3 наша играча која су се смењивала.   
4) На паркету је била присутна ТВ екипа ( сниматељ и водитељ и фотограф ) који су 

забележили овај догађај и интревјуисали представнике локалне самоуправе и 
координаторе самог прјекта.Матријал са турнира је објављен на локалној 
телевизији у ударном термину. 

5) На крају турнира испред организатора турнира подељене су захвалнице сваком 
ученику посебно. 

 
Имамо потребу према Вама а и према себи да  похвалимо раднике СРЦ „Језеро“ који су 
несебично помагали у организацији турнира . 
 
Овим путем захваљујемо се покровитељима ове промоције  
1)  Рукометни савез Србије 
2)  Општина Кладово 
3)  Општински рукометни савез Кладово, 
4) “Ђердап Услуге“ А.Д. 
 
Реализатори пројекта су били: 
1.   Марјан Манчевић - секретар МРК „Ђердап“ 
2.   Звездан Стефановић – секретар ЖРК „Ђердап“ 
3.   Панковић Горан – тренер МРК „Ђердап“ 
4.   Добрић Марко – тренер МРК „Ђердап“ 
5.   Пузић милан - тренер МРК „Ђердап 
6.   Бобан Николић – Тренер МРК „Ђердап“ 
7.   Иванов Никола – Рукометни судија 
8.   Милоњић Никола – Рукометни судија 
9.   Ђурђановић Ивана – Рукометни судија 
10. Ашћерић Вања -  Рукометни судија 
  
Пројекат припремили: 
 

1. Манчевић Марјан, секретар Мушког рукометног клуба „Ђердап“Кладово, 
конт.тел 063/320-266 

2. Стефановић Звездан, секретар Женског рукометног клуба „Ђердап“Кладово, 
конт.тел 063/8294828 

 

С поштовањем.                                                                                МРК ''ЂЕРДАП'' КЛАДОВО               
 
У Кладову,                                                                                                                    
21.04.2013. године                                                                                   Марјан Манчевић 
                                                                                                                          Секретар 
 



















 
 


