
           

                                               ОБЩИНА СМОЛЯН 

   СПОРТЕН КАЛЕНДАР                                                                                       

                                                                                     

                                                            2013 ГОДИНA 
 

 

 

 



 

 

месец      спорт    спортна проява         участници        място на  организатори  

дата             / найменование /            провеждане  на проявата 
януари                         

16 - 22 волейбол, шах ученически игри   учебни заведения на тер - спортни бази на  общ. Смолян, 

28 - 31 
баскетбол, тенис 
на  общински кръг   иторията на общината общината   учебни заведения 

  маса             5 - 12 клас           

23 -24 ски алпийски  Европейска купа на ФИС национални отбори 
 

к.к Пампорово Пампорово  АД 

  дисциплини жени               БФ по Ски 

  ски алпийски Световна купа на ИЗИА Световни ски училища к.к Пампорово Пампорово  АД, 

  дисциплини                 БФ по Ски, 

февруари                         

        
 

  
   

    ТПК "Борика" 

02 - 03 ски бягане   купа "Кръстана Стоева" всички възрастови групи  с. Стойките общ. Смолян, 

05 - 07 
баскетбол, тенис 
на       учебни заведения на тер -         

  маса,   ученически игри   иторията на общината спортни бази на  общ. Смолян, 

05 - 07  бадминтон общински кръг       5 - 12 клас   общината   учебни заведения 

16 ски алпийски общинско първенство всички възрасти   к.к Пампорово общ. Смолян, 

  гигантски слалом       индивидуално       СК "Пампорово" 

19 скок на дължина общинско първенство всички възрасти   спортни бази на  общ. Смолян, 

                  общината   ПМГ "В. Левски" 

22 - 23 ски, шейни, и др. зимен празник 
 

ученици от общ.училища с.Момчиловци община Смолян, 

  зимни игри 
   

и за деца със специални  
  

учебни заведения 

            
образователни 
потребности         

март                         

07 футзал 
 

осмомартенски междуучили-    момичета и девойки от  спортната база  общ.Смолян, 

      щен турнир по - футбол общинските училища на общината учебните заведения 

21 плуване 
 

" Златната рибка "    ученици от общинските  плувен басейна на община Смолян 

  
  

  
 

  училища 1 - 4 клас. 
 

СОУ"Отец Паисий" СКП - "Смолян" 

                      СОУ "Отец Паисий" 

  
волейбол, 
баскетбол 

областен кръг ученически 
игри  учебни заведения от общ-         

  тенис на маса, шах 2013 година   инските училища, класира-   по график община Смолян 

  
бадминтон, лека 
ат-   

 
  ли се за областния кръг     учебните заведения 

  летика, футбол                     



април                         

06 -07 мини - футбол ? спортен ден на администра- за админ.на територията стадион "Смолян" община Смолян 

      цията      на община Смолян            

09 ученическа  да запазим децата на пътя ученици от община 
 

сградата на СБА община Смолян 

  викторина       Смолян         СБА - Смолян 

16 гражданска защита общинско състезание по  ученици от община 
 

пл. "България" община Смолян 

      
гражданска 
отбрана   Смолян     /Нов Център/ РС ПБЗН   

23 - 24 шахмат   
турнир по шахмат - 
индивидуа- 

ученици от община 
Смолян спортни бази на  община Смолян 

      лно и отборно 
 

 - всички възрасти и  за общината Смолян учебните заведения 

            хора с увреждания           

30 млад огнеборец общински кръг   ученици от общината РС ПБЗН   община Смолян 

                      РС ПБЗН   

  
волейбол, 
баскетбол зонален кръг ученически игри  учебни заведения от общ-     

 
  

  тенис на маса, шах 2013 година   инските училища, класира-   по график община Смолян 

  
бадминтон, лека 
ат-   

 
  ли се за зоналния кръг     учебните заведения 

  летика, футбол   
 

    
 

      
 

  

май                         

08 футбол и народна  Регионален турнир   
деца със 
специални   стадион "Смолян" Община  Смолян 

  топка     
 

  
образователни 
потребности     Спешъл Олимпикс 

                      България   

13 - 17 спортни занимания международен ден на   за всички възрасти   спортни бази на  община Смолян 

      предизвикателството       общината  
учебните 
заведения   

13 - 17 ден на българския        работещите в сферата на стадион " Смолян" община Смолян  

  спорт   
   

спорта 
 

  
  

МКБППМН 

  футболен турнир не на дрогата чрез спорт 
1 - 4 
клас 

 
  

  
ОБСНВ   

      
   

  
 

  
  

зон. съвет на БФС 

21 спортни игри спортен празник - "Здравей  
детските градини - 
предучи-   спортни бази на  община Смолян 

      училище"     лищна възваст    общината      

25 - 26 спортно катерене купа "Христо Христов" спортни клубове от    изкуствената стена  СК "Христо Христов" 

        
 

  страната 
 

  за катерене на еко ТД "Карлък" 

                  пътека "Невястата" община Смолян 

юни                         

01 колоездене международен ден на  ученици 1 - 4 клас   локалното платно община Смолян  

      детето 
 

               5-12 клас   пл."България" ОД МВР   

                  /Нов център/     



06 - 09 плажен волейбол турнир от веригата -  най добрите двойки на  площад "България" община Смолян 

      
национални 
турнири   България /юноши, младе-   

 
БФВ -  "Плажен 

        
 

  жи, мъже и жени/     
 

волейбол" 

11 - 16 плажен футбол турнир по плажен футбол отбори от общ. Смолян площад "България" община Смолян 

18 лекоатлетическа празник на град Смолян ученици от община    бул." България" община Смолян 

  щафета         Смолян         учебните заведения 

22 туристически поход състезателни игри сред  ученици от община    с.Смилян, с. Арда, община Смолян 

      природата   Смолян     с.Могилица, кметство с. Смилян 

26 - 28 футбол   турнир за купа "Кока-Кола" ученици от община    
стадион 
"Септември" община Смолян 

        
  

Смолян  5 -12 клас   
 

  Областен съвет на  

                      БФС   

  
волейбол, 
баскетбол     ученически игри    класирали се  

 
по график община Смолян   

  тенис на маса, шах   
 

   отбори на републиканско   
 

учебните заведения 

  
бадминтон, 
футбол,   

 
  първенство 2012/2013г.   

 
    

  лека атлетика                     

юли       
 

  
   

  
 

    

август                         

10 -12 
баскетболен 
турнир  международен ден  отбори от община   спортни бази на  община Смолян 

      на младежта   Смолян     общ. Смолян     

септември                         

07 състезателни игри спортен ден на администра- за админ.на територията стадион "Смолян" община Смолян 

      цията      на община Смолян            

октомври                         

05 интензивно ходене световен ден на интензивното за всички възрасти   туристически  община Смолян 

    
 

ходене 
 

  
   

маршрут   ТД "Карлък" 

                      учебни заведения 

12 плуване - щафета празник на град Смолян за всички възрасти   плувен басейн на 7 община Смолян 

                   СОУ "Отец Пайсий"     

15 лека атлетика ученически игри   учебни заведения на тер - спортни бази на  общ. Смолян, 

      общински кръг 2013/2014 г. иторията на общината общината   учебни заведения 

                5 - 12 клас           

17 лекоатлетическа  празник на град Смолян 
за детски градини, 
предучи бул. "България" община Смолян 

  щафета 
 

  
 

  
лищна възраст, и за 
всички   

 
учебни заведения 

  
  

      училища от 1 - 12 клас         

20 лекоатлетически  празник на град Смолян за всички възрасти   територията на  община Смолян 

  маратон               община Смолян     



22 - 31 футбол,    ученически игри   
учебни заведения на 
терит. спортни бази на  общ. Смолян, 

      общински кръг 2013/2014 г.  на общината, 5 -12 клас общината   учебни заведения 

ноември 
  

      
   

        

05 - 08 бадминтон общински турнир   за ученици от община  спортни бази на  община Смолян 

  
  

  
 

  Смолян 5 - 12 клас 
 

общината      

                          

20 -21 мини футбол общински турнир   за ученици от община  спортни бази на  общ. Смолян, 

  подвижни игри       Смолян, 1-4 клас   общината   учебни заведения 

декември                         

13 състезателни игри спортна коледа   детските градини   спортни бази на  община Смолян 

      "Да се състезаваме"       общината      

17 -19 тенис на маса коледен турнир   учебни заведения на тер - спортни бази на  общ. Смолян, 

  
 

    
 

  иторията на общината общината   учебни заведения 

                5 - 8 клас           

20 
"Спортист и 
треньор    годишна анкета   спортисти заели призови  община Смолян община Смолян 

  на годината"       места             

  
           

  

2013 год.         Обща сума: 
        

  

                            

             

 
  

           

 

  ЗАБЕЛЕЖКА:   Спортният календар за 2013 г. на Община Смолян може да бъде актуализиран и допълван   

  

          при организиране на допълнителни общински, регионални и национални спортни прояви.   

 


