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 СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2020 ГОДИНА  

                                                                                         

 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

Провеждане ученически игри – общински състезания – 150лв. 

Регионален турнир по спортен бридж – 300лв. 

  

МЕСЕЦ  МАРТ 

 

Ученически игри/футбол/ - общински състезания – 200лв. 

Честване 90г.организирано спортно движение в гр.Чирпан- 4000лв. 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

Национален турнир по футбол за подрастващи ,,Чирпанска кама” -4000лв. 

Спортен празник по случай Международен ден на ромите- МКБППМН / финансиране 

от комисията/ 

Национален турнир по спортни танци за купа ,,ЧИРПАН”- 3000лв. 

Млад огнеборец – 400 лв. 

Спортен празник по случай Международен ден на земята – 300лв. 

Участие  на спортисти от Община Чирпан на Национална  

учителска спартакиада – 3000лв./ такса/ 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

Ретро рали ,,Розова долина”-100лв. 

Ученически игри – областни, зонални и държавни състезания - 1000лв. 

Спортен празник за деца от Център за обществена подкрепа /финансиране от ЦОП/ 

Национален мото събор – 300лв. 

Участие на ромски футболен отбор в национален турнир в гр.Септември – 800лв. 

Общински турнир по Минибаскет за купа ,,Катя Илиева” за момичета и момчета 

организиран от Община Чирпан и ОУ,,В.Левски” – 500лв.  

Автокрос ,,ЧИРПАН 2018” -3500 лв.. 

 

МЕСЕЦ  ЮНИ 

 

Младежки турнир по футбол на малки вратички- 500лв.. 

Участие  на спортисти от Община Чирпан на Национална  

учителска спартакиада –  

Общински турнир по Минибаскет за мъже – 200лв 

Кръг от колоездачна лига „ Tur of Zagora” – Купа Чирпан шосе -2500 



МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

Лятна работа с деца съвместно с МКБППМН / финансиране от комисията/ 

Турнир по тенис на маса – 300лв. 

Турнир ловна стрелба –с.Зетьово – 800лв. 

 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

 

Лятна работа с деца съвместно с МКБППМН/ финансиране от комисията/ 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

По случай 6-ти септември – Ден на Чирпан – футболна среща за ветерани между 

сборен отбор на гр.Чирпан и авторитетен   български футболен клуб – 1000лв. 

Крос по стъпките на Чирпанската Чета- 150лв. 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

Градски футболен турнир за ученици – 400лв.. 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

Спортен празник с деца от ЦНСТДМУ /финансиране от МКБППМН/ 

 

 

 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

Турнир по шахмат – 100лв. 

 

Спортен календар за 2020г.27 500лв. 
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