СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2015 ГОДИНА:
№

СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА НА
ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

ЯНУАРИ
Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 10.00ч/
Полуфинал – шахмат – мъже и жени

10,17,24,31-01.2015
25-31.01.2015

Новотел Пловдив

Държавно първенство по спортен
бридж - финали
Държавно първенство по таекуондо - ITF

23-25.01.2015

Новотел Пловдив

31.01-01.02.2015

Гребна база

Спортна зала „Паисий
Хилендарски“

ФЕВРУАРИ
Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 10.00ч/
37-ми Международен шахматен турнир
„Георги Трингов“

7,14,21,28-02.2015
1-8.02.2015

Новотел Пловдив

Национално първенство – ски-алпийски
дисциплини за деца до 12 год. - купа
„Здравец“

09.02.2015

Ски писта при Еко
хотел „Здравец“ –
парк Родопи

Държавно лично отборно първенство по
плуване за юноши и девойки, младша
възраст 13-14 г.

20-22.02.2015

Общински плувен
комплекс „Младост“

Държавно първенство по таекуондо - ITF

21.01-22.02.2015

Спортна зала „Паисий
Хилендарски“

Детски шахматен турнир „Еверест“
Държавно първенство по хвърляния –
копие, диск, чук.

28.02.2015
28.02-03.03.2015

Гребна база

Хотел „Лайпциг“
Полигон за хвърляния
в района на Гребна
база

МАРТ
Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 10.00ч/
Национален крос „3-ти март“ с нова
дата поради лошите атмосферни
условия
Национален шахматен турнир

7,14,21,28-03.2015

Гребна база

28.03.2015

пл.Централен

14.03.2015

Хотел „Лайпциг“

„Лайпциг“
Тестове кану-каяк / 3х2км през 20мин./
Национален крос „Първа пролет“
„Пловдив бяга“ любителско бягане
/всяка неделя – старт 9.30ч/
Старт на градска ученическа футболна
лига – 11.00ч.
Крос на гребеца – старт 10.00 часа
Европейско първенство по волейбол за
кадетки – Пловдив - 2015
Държавен турнир – тенис
/юноши и девойки до 14 год./
Държавен турнир – тенис
/юноши и девойки до 18 год./
АПРИЛ
Турнир по футбол и стрийтбол
„Бон мин“
Държавно индивидуално първенство по
класически, ускорен шахмат и блиц до
12,14,16 и 18 год.
4-ти Международен танцов турнир
„Пловдив – древен и вечен“
Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 9.00ч/
Контролни състезания по гребане
Държавен турнир – тенис
/деца до 12 год./
„Пловдив бяга“ любителско бягане
/всяка неделя – старт 9.30ч/
Маратон „Себенадминаване“
Първа селекция за Европейско
първенство по кану каяк
Международен турнир – тенис
ITF Plovdiv cup
/до 18 год./
Плувен турнир „Младост“
момчета-13-18 год.
момичета-13-16 год.
Футболен турнир за купата на
Кока-Кола - финали
Национален крос „Предизвикателство“
Тестове – кану каяк /3х2км/
Турнир по фитнес и културизъм

21.03.2015
22.03.2015
22 и 29.03.2015
24.03.2015
28.03.2015
28.03-05.04.2015

28.03-02.04.2015
31.03-05.04.2015

Гребен канал
пл. Централен
Гребна база
Спортен център
„Арена“
Гребна база
Спортна зала „Паисий
Хилендарски“
Тенис комплекс
„Локомотив“
Тенис комплекс
„Локо 98“-парк Лаута

01.04.2015

Зала „Олимпиада“

3-14.04.2015

Новотел „Пловдив“

04.04.2015

Зала „Олимпиада“

4,11,18,25-04.2015
04.04.2015
04-09.04.2015

5,12,19,26-04.2015

Гребна база
Гребен канал
Тенис комплекс
„Албена“
Гребна база
Гребна база

05.04.2015

Гребна база

05.04.2015

Гребен канал

12-19.04.2015

Тенис комплекс
„Локомотив“

18-19.04.2015

Плувен комплекс
„Младост“

18.04.2015

Стадион „Пловдив“

18.04.2015

Парк Бунарджик

18.04.2015
24-25.04.2015

Гребен канал
Панаирни палати

„Пловдив“
Държавно първенство по фитнес и
културизъм
/деца,юноши,девойки и младежи/
Контролни състезания по гребане
Държавен турнир – тенис
/юноши и девойки до 16 год./

26.04.2015

Панаирни палати

25-26.04.2015
25-29.04.2015

Гребен канал
Тенис комплекс
„Локо 98“
Парк Лаута

МАЙ
Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 9.00ч/
„Пловдив бяга“ любителско бягане
/всяка неделя – старт 9.30ч/
Национално първенство по карате
шинкиокушин
/деца 10-14 год./
Пловдив бяга
Обиколка на Гребна база с ролери
Благотворителен спортен празник –
ИНТЕРАКТ – КЛУБ - ФИЛИПОПОЛ
Ден на предизвикателството –
пробягайте с нас една обиколка – старт
9.30ч. – Пловдив бяга
Национален крос „Свети Георги“

2,9,16,23,30-05.2015

Гребна база

3,10,17,24,31-05.2015

Гребна база

09.05.2015

09.05.2015
10.05.2015
10.05.2015

Спортна зала на ПУ
„Паисий
Хилендарски“
Младежки хълм
Гребна база
Стадион „Пловдив“

10.05.2015

Гребна база

06.05.2015

Р-н Северен

Състезание по спортен риболов
Седмица на българския спорт
„Ден на отворените врати“ –
инициатива на Община Пловдив и
Министерство на младежта и спорта

7-10.05 2015
11-17.05.2015

Държавен турнир – тенис
/момичета и момчета до 12 год./

13-18.05.2015

Държавен турнир по тенис за деца до 12
год.

13-18.05.2015

Гребен канал
Свободен достъп на
граждани до
спортните зали в
града и демонстрации
за популяризиране на
българския спорт.
Тенис комплекс
„Локомотив“
Тенис комплекс
„Локомотив“

Детски спортен празник – Детски спорт
67-ма национална щафета „Рекорд“

17 май 2015
16.05.2015

Игрище № 5
Стадион „Пловдив“

Турнир по дуатлон – колоездене и
бягане /15.00-17.00ч/

17.05.2015

Гребна база

Национална студентска универсиада

Данониада
Селекция за Световно първенство по
кану каяк,юноши, девойки,
младежи+23г.
Държавно първенство по дуатлон
/10.00-14.00ч/
Гребна регата „Черпоков“
Национален крос „Ден на детето“
ЮНИ
Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 9.00ч/
Национален пробег „Васил Левски“
Контролни състезания по гребане
„Пловдив бяга“ любителско бягане
/всяка неделя – старт 9.30ч/
Национален крос „Олимпийски ден“
Първи международен турнир по
таекуондо – WTF – „ПЛОВДИВ“

17-24.05.2015

22.05.2015

Зала ПУ, Зала
Олимпиада, Стадион
„Пловдив“, зала
„Оризаре“, тенискортове
Стадион Пловдив

23-24.05.2015

Гребен канал

30.05.2015

Гребна база

31.05.2015

Гребен канал

31.05.2015

Гребна база

6,13,20,27-06.2015

Гребна база

06.06.2015

Парк Бунарджик

06.06.2015

Гребен канал

7,14,21,28-06.2015

Гребна база

13.06.2015

Гребна база

14.06.2015

Държавен отборен шампионат по кану
каяк
Мърф Крос Фит
Контролни състезания по гребане
Държавен индивидуален шампионат по
гребане /мъже, жени/
Държавен индивидуален шампионат по
гребане /мл.възраст/
ЮЛИ

18-21.06.2015

Спортна зала на ПУ
„Паисий
Хилендарски“
Гребен канал

20.06.2015
26.06.2015
27-28.06.2015

Гребна база
Гребен канал
Гребен канал

29-30.06.2015

Гребен канал

Държавен индивидуален шампионат по
гребане /ст.възраст/
Държавен личен и отборен шампионат
по класическа и свободна борба
/мъже и жени/
Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 9.00ч/
„Пловдив бяга“ любителско бягане

01-02.07.2015

Гребен канал

04-05.07.2015

Спортна зала
„Стад“

4,11,18,25-07.2015

Парк Лаута

5,12,19,26-07.2015

Гребна база

/всяка неделя – старт 9.30ч/
Световно първенство по гребане за
младежи и девойки до 23год.

21-26.07.2015

Гребен канал

29-30.07.2015

Гребен канал

Държавен индивидуален шампионат по
кану каяк – юноши и девойки
мл.възраст
АВГУСТ

30.07-02.08.2015

Гребен канал

Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 9.00ч/
„Пловдив бяга“ любителско бягане
/всяка неделя – старт 9.30ч/
Държавно първенство по триатлон
/14.00-20.00ч/
Опит за поставяне на световен рекорд –
проект на французина Фекс Манури –
ултратриатлон /15 часа плуване,
колоездене, бягане/

1,8,15,22,29-08.2015

Гребна база

2,9,16,23,30-08.2015

Гребна база

08.08.2015

Гребна база

15.08.2015

Гребен канал

Контролни състезания по гребане
/юноши и девойки/
Световно първенство по таекуондо – ITF

23.08.2015

Гребен канал

Селекция за световно и европейско
първенство по кану каяк

Плувен маратон с WOW Sport
Турнир „Пловдив“ - триатлон
СЕПТЕМВРИ

24-30.08.2015

Многофункционална
спортна зала
„Колодрум“

29.08.2015
30.08.2015

Гребна база
Гребна база

Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 9.00ч/
40-ти Международен маратон
„Съединение“

5,12,19,26-09.2015

Гребна база

„Пловдив бяга“ любителско бягане
/всяка неделя – старт 9.30ч/
Държавен отборен шампионат по
гребане /мъже,жени/

6,13,20,27-09.2015

Гребна база

19-20.09.2015

Гребен канал

Държавен отборен шампионат по
гребане /мл.възраст/

21-22.09.2015

Гребен канал

Държавен отборен шампионат по
гребане /ст.възраст/

23-24.09.2015

Гребен канал

06.09.2015

пл.Съединение

Държавен индивидуален шампионат
кану каяк – мъже и жени
Национален крос „Независимост“

25-27.09.2015

Гребен канал

26.09.2015

Гребна база

ОКТОМВРИ
Плувен турнир „Сбогом лято“
Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 9.00ч/
Регата „Тракия“
„Пловдив бяга“ любителско бягане
/всяка неделя – старт 9.30ч/
Купа „Никола Велев“ – кану каяк.
Европейска купа на шампионите –
кану –каяк.
Национален крос „Златна тракия“

03.10.2015
3,10,17,24,31-10.2015

ОПК „Младост“
Гребна база

03-04.10.2015
4,11,18,25-10.2015

Гребен канал
Гребна база

10.10.2015
11.10.2015

Гребен канал
Гребен канал

10.10.2015

Р-н Тракия

Регата „Есен-Тракия“ – кану каяк
Контролни състезания по гребане

17.10.2015
18.10.2015

Гребен канал
Гребен канал

Национален крос „Ден на будителите“

31.10.2015

Р-н Западен

1,8,15,22,29-11.2015

Гребна база

НОЕМВРИ
„Пловдив бяга“ любителско бягане
/всяка неделя – старт 9.30ч/
Национален турнир по спортен бридж
„Лайпциг“
Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 9.00ч/
Есенен турнир „Бон Мин“
Втори плувен турнир „Пловдив“

06.11.2015

7,14,21,28-11.2015

Х-л „Лайпциг“

Гребна база

10.11.2015

Зала „Олимпиада“

28-29.11.2015

Плувен комплекс
„Младост“

ДЕКЕМВРИ
Национален крос „Свети Никола“- „Гран
при“-награждаване и концерт

05.12.2015

Любителско бягане – 5 км /всяка събота
старт – 9.00ч/
„Пловдив бяга“ любителско бягане
/всяка неделя – старт 9.30ч/

5,12,19,26-12.2015

Гребна база

6,13,20,27-12.2015

Гребна база

пл.Централен

 Спортния календар на Община Пловдив е активен и гъвкав. Подлежи на актуализация
всеки месец, като допълнително могат да бъдат включвани нови спортни събития.

 При възникнали промени в датите и мястото на включените спортни мероприятия през
2015-та година, същите ще бъдат отразени своевременно.

