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Спортен Календар
КАЛЕНДАРЕН

ПЛАН

За дейностите на отдел ХД - "Спорт за всички" за 2018 година
Дейности

срок на провеждане

място на

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МОН
1.

Вътрешно-училищни състезания по видове спорт - волейбол;
- баскетбол;
- футбол;
- бадминтон;
- тенис на маса
- шах
- лека атлетика
- хандбал

октомври 2018г.

2.

Общински ученически състезания по видове спорт - футбол;
- лека атлетика;
- тенис на маса;
- шахмат;
- волейбол;
- баскетбол;
- бадминтон;
- хандбал;

ноември 2018 г.
декември 2018 г.

3.

Финали на ученически игри
- областни
- зонални
- национални

съответно

общински

януари-февруари 2019г.

март - април - май 2018г.

съгласно
спортен

МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТИ/ТУРНИРИ
1.

Национално първенство по шинкиокушин карате за кадети и деца
до 12 години

2.

Международен отворен турнир по джу джицу за деца младша и
старша възраст "Димитровград оупън"

март 2018г.

общински

октомври 2018г.

общински
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3.

Международен турнир по свободна борба "Еню Вълчев"

декември 2018г.

общински

ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ
1.

Общински ученически турнир по народна топка

април 2018 г.

общински

2.

Общински състезания - подвижни игри "Здрав дух, здраво тяло" - І
- ІІІ клас

април 2018 г.

общински

3.

Пролетен турнир по минифутбол за деца до 6 години

май-юни 2018 г.

общински

4.

Седмица на спорта "Спорт за всички"
- ученически спортен празник "Спортът - арена за приятелство":
минифутбол, волейбол, народна топка, бадминтон, тенис на корт,
дърпане на въже, лека атлетика,акробатика, тенис на маса

общински
май 2018г.

- Аматьорски турнир по футбол на малки врати

май 2018г.

- турнир по тенис - откриване на сезона

май 2018г.

- турнир по баскетбол между училищата

май 2018г.

- турнир по киокушин карате

май 2018г.

- бадминтон

22.05.2018г.

- стрийтбол турнир за деня на спорта 17.05.

17.05.2018г.

5.

Лятна спортна ваканция
- плуване
- бадминтон
- лека атлетика
- футбол
- волейбол
- баскетбол

6.

Спортни турнири посветени на празника на Димитровград
- състезание по плуване

юни - август 2018г.

общински

август 2018г.

общински

- плажен волейбол
- футболен турнир на малки врати
- стрийтбол турнир
- състезание канадска борба
- състезание силови спортове
- турнир тенис на корт
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- Колоездене
7.

Спортни състезания посветени на европейска седмица на
16-22 септември 2018г.
мобилността и деня на независимостта на България - 22 септември

общински

8.

Коледен турнир по бадминтон

декември 2018г.

общински спо
"Алеко Кон

9.

Коледен турнир по футбол на малки врати

декември 2018г.

общински с

10.

Церемония за наградите "Спортист на годината", "Треньор на
годината"

декември 2018г.
януари 2019г.

общински с
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