
  

Общински спортен календар 
за 2020 година 

 

ЯНУАРИ 
1. Общински ученически игри по спортовете /съгласно изискванията на МОН и 

Агенцията за младежта и спорта/  

Участници: ученици от училища 

Място: спортнa зала „Енергетик“ и градски стадион 

Организатор: Община Гълъбово 

 

ФЕВРУАРИ 
1. Общински турнир по футбол на малки вратички 
Участници: футболни клубове, предприятия, фирми и др. 

Място: спортна зала „Енергетик“ 

Организатор: Община Гълъбово 

 

2. Национална верига по бадминтон за мъже и жени  

Участници: спортни клубове от страната 

Място: спортна зала „Енергетик“ и Младежки център 

Организатор: Община Гълъбово и Бадминтон клуб 

 

МАРТ 

1. Международен турнир по борба „Злати Д.Ройдев” – за момчета 

Участници: спортни клубове от страната и чужбина 

Място: спортна зала „Енергетик“ 

Организатор: Община Гълъбово и СКБ “Енергетик“ 

            

2. Национална верига "Млади таланти" по бадминтон за деца под 11 и 13 г. 

Участници: спортни клубове от страната 

Място: спортна зала „Енергетик“ 

Организатор: Община Гълъбово и Бадминтон клуб 

 

МАЙ 

1. Общински турнир по спортен бридж 

Участници: всички желаещи от Общината 

Място: Дом на културата /малка зала/ 

Организатор: Община Гълъбово 

 

2. Общински турнир по шах  

Участници: всички желаещи от Общината 

Място: Дом на културата /малка зала/ 

Организатор: Община Гълъбово 

 

3. Държавен личен шампионат по бадминтон за момчета и момичета под 11 години 

Участници: спортни клубове от страната 

Място: спортна зала „Енергетик“ 

Организатор: Община Гълъбово и Бадминтон клуб  
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ЮНИ 
1. Общински турнир по табла 
Участници: всички желаещи от Общината 

Място: Дом на културата /малка зала/ 

Организатор: Община Гълъбово 

                                             

АВГУСТ 
1. Народни борби 

Участници: спортни клубове по борба от страната. 

Място: градски стадион 

Организатор: Община Гълъбово и СКБ “Енергетик“ 

 

2. Футболна среща между Ветерани 
Участници: Ветерани от ФК ”Ботев” и друг отбор 

Място: градски стадион 

 

СЕПТЕМВРИ 

1. Общински турнир по бадминтон за всички възрасти 

Участници: всички желаещи от Общината 

Място: спортна зала „Енергетик“ 

Организатор: Община Гълъбово, СК Бадминтон  

 

НОЕМВРИ 
1. Национален детски турнир по Художествена гимнастика за купа „Гълъбово” 

Участници: спортни клубове от страната 

Място: спортна зала „Енергетик“ 

Организатор: Община Гълъбово и СКХГ 

 

ДЕКЕМВРИ 

1. Коледен турнир по футбол за деца „Купата на кмета” 

Участници: всички училища от областта 

Място: спортна зала „Енергетик“ 

Организатор: Община Гълъбово  

 

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ЕДЕЛВАЙС 57” 

Календарен план за туристически излети и екскурзионно летуване през 2020 г. 

 

Участници са всички граждани от общината, организатор е ТД „Еделвайс 57” 

гр.Гълъбово 

 

МЕСЕЦ СЪБИТИЕ 
21 – 22 МАРТ Туристически излет до гр.Брезово – Люляковото светилище 

01 – 03 МАЙ Туристически излет до гр.Кюстендил – водопади, светилище  

13 – 14 ЮНИ Туристически излет до с.Фотиново – водопади  

10 – 20 ЮЛИ Екскурзионно летуване в Стара планина  

08 – 09 АВГУСТ Туристически излет до х.Христо Смирненски – вр.Белмекен 

05 – 07 СЕПТЕМВРИ Туристически излет до гр.Китен – Странджа 

10 – 11 ОКТОМВРИ Туристически излет до гр.Пазарджик – с.Равногор  

14 – 15 НОЕМВРИ Туристически излет до Сволянските езера 

 

 


