КАЛЕНДАР НА СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2017 г.
МЕСЕЦ
ЯНУАРИ
ФЕВРУАРИ

МАРТ
АПРИЛ

МАЙ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЯВАТА
Общински турнир по белот
Зимен спортен празник на хижа „Чумерна“

СЪОРГАНИЗАТОРИ
Хотелски комплекс „Елена“
ТД „Чумерна – 1901“

Ученически турнир по волейбол
Областни и зонални ученически игри
Традиционни конни състезания „Тодоровден“ в село Константин
Общинско състезание по риболов
Турнир по футбол на малки вратички под патронажа на кмета на община Елена
17 май – Ден на българския спорт.
Общински турнир по тенис на маса. Пешеходен туристически поход.
Масови спортни прояви – лекоатлетически петобой
Футболна среща по случай празника на град Елена /ветерани/
Състезание по спортно катерене за купата на град Елена
Състезание „Пътна безопасност“

СУ „Иван Н.Момчилов“
СУ „Иван Н.Момчилов“
Кметство Константин
Ловно – рибарски магазини
ФК „Чумерна – 1921“
ТД „Чумерна“,
спортни клубове

Традиционни народни борби в село Беброво, село Константин и село Майско

ЮНИ

Пети открит детски турнир по футбол в памет на Петко Антонов и деятели
на футбола в град Елена
Открит детски турнир по футбол „Константин Рудановски“
Празник на Еленския Балкан.
Среща на пенсионерските клубове от север и юг
Традиционен туристически и вело-поход /поклонение/
до Къпиновския манастир

ЮЛИ

Колоездачна обиколка на община Елена
Участие в традиционното преплуване на река Дунав при град Свищов
Открит турнир по тенис на корт

ФК „Чумерна – 1921“
ТД „Чумерна - 1901“
МКБППМН,
РУМВР – град Елена
СК по борба „Дан Колов“,
Кметствата на селата
ФК „Чумерна – 1921“
ФК „Рудановски“
с. Константин
ТД „Чумерна – 1901“, Културен клуб
на пенсионера „Възраждане“ град
Елена
ТД „Чумерна – 1901“
Клуб по колоездене
„Сокол – 1928“
Община Свищов
ТК „Слави – Бомел 9“ град София

Общински детски турнир по футбол за купата на град Елена
АВГУСТ
СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ
ДЕКЕМВРИ

ІІ планинско бягане х. „Буковец“ – х. „Чумерна“
Държавно първенство по ориентиране за мъже и жени
Открит турнир по джудо за подрастващи и момчета,
юноши и девойки младша възраст
Международна колоездачна обиколка на България
Междуучилищен спортен празник „Не на агресията“
Празник на спортистите

ФК „Чумерна – 1921“
Българска федерация по лека атлетика,
ТД „Чумерна“, СК „Атлетик 91“
Клуб по ориентиране
СК „Ипон 87”
Български колоездачен съюз
МКБППМН, училища на територията
на община Елена, РУМВР – Елена
Спортни и спортно – туристически
клубове

