Приложение № 1 на Решение № 217/28.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец

Календарна план-сметка
за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2021 - 31.12.2021 г.
№

Събитие

Месец

Организатори

Място на събитието

Участници

Забележка

Сума

1

Турнир по тихи игри

април

кметство
с. Козаревец

пенсионерски клуб
с. Козаревец

жители и гости на
с. Козаревец

100.00 лв.

2

Състезания по колоездене и
велоумения - награден фонд,
помагала

април

ОбУ „П. Р. Славейков“
с. Джулюница

спортното игрище на
ОбУ „П. Р. Славейков“
с. Джулюница

учениците от ОбУ
„П. Р. Славейков“
с. Джулюница

200.00 лв.

3

Великденско състезание

април

кметство с. Добри Дял

Парка пред НЧ
„П. Р. Славейков-1903“
с. Добри дял

деца и младежи

4

Турнир по шахмат

април

кметство с. Драгижево

НЧ „Развитие-1894 г.“
с. Драгижево

младежи

100.00 лв.

5

Спортен празник по случай
деня на българския спорт

май

Община Лясковец,
училищата на
територията на
общината

гр. Лясковец

учениците от
училищата на
територията на
община Лясковец

400.00 лв.

6

Състезание по риболов

май

кметство с. Козаревец
и ЛРД Козаревец

с. Козаревец,
местност „Попенец“

жители и гости на
с. Козаревец

350.00 лв.

7

Футболна среща по случай
празника на с. Джулюница 24 май, между отборите на
ветерани „Владислав“ –
с. Джулюница и
представителен отбор на
„Владислав“ – с. Джулюница

май

кметство с. Джулюница

стадион „Владислав“ –
с. Джулюница

футболни отбори

400.00 лв.

8

Детско състезание
„Аз и моето семейство“

май

ЦДГ „Сладкопойна
чучулига“
с. Джулюница

двора на ЦДГ
„Сладкопойна чучулига“
с. Джулюница

децата, родителите
и техните близки

150.00 лв.

9

Велосъстезание

май

кметство с. Добри Дял

стадиона в с. Добри дял

деца и младежи

100.00 лв.

50.00 лв.

10 Турнир по шах и табла

май

кметство и
пенсионерски клуб

Пенсионерски клуб
с. Мерданя

11 Турнир по тенис на маса

май

кметство с. Драгижево

НЧ „Развитие-1894 г.“
с. Драгижево

местното население

100.00 лв.
150.00 лв.

12

Планинско състезание
„Раховец - Лясковец 2021“

юни

Община Лясковец,
БФАС

гр. Лясковец

БФАС

2 200.00 лв.

13

Национален плувен маратон
„Добри Динев“

юни

Плувен клуб „Етър“,
Община Лясковец

гр. Лясковец, язовир
„Костимял – горен“

плувен клуб „Етър“

1 200.00 лв.

Приятелска футболна среща
14 по случай Празника на град
Лясковец

юни

Община Лясковец,
„Михаил Алексиев“ –
ФК „Левски – Лясковец“ гр. Лясковец

стадион

ФК „Левски –
Лясковец“ и
гостуващ отбор

1 200.00 лв.

Общински волейболен турнир
15 по случай Празника на град
Лясковец

юни

Община Лясковец,
волейболен клуб Лясковец

спортната площадка на
ул. „Стойчо Куркев“ в кв.
№ 5, гр. Лясковец

волейболен клуб
Лясковец и отбори
гости

450.00 лв.

16 Спортен празник

юни

кметство с. Козаревец

спортна площадка в
с. Козаревец

30-40 души

200.00 лв.

Състезание по тенис на маса 17 награден фонд - ракети,
юни
топки

ОбУ „П. Р. Славейков“
с. Джулюница

ОбУ „П. Р. Славейков“
с. Джулюница

учениците от ОбУ
„П. Р. Славейков“
с. Джулюница

200.00 лв.

18 Игри на открито

юни

кметство с. Добри Дял

стадиона в с. Добри дял

деца и младежи

19 Футбол на малки вратички

юни

кметство с. Мерданя

спортна площадка в
с. Мерданя

младежи

100.00 лв.

20 Състезание с велосипеди

юни

кметство с. Драгижево

пл. Свобода

деца

150.00 лв.

Приятелска среща по футбол
21 между младежи Драгижево и
Мерданя

юли

кметство с. Мерданя и
кметство с. Драгижево

спортна площадка в
с. Драгижево

младежи

100.00 лв.

Футболен турнир на малки
22 вратички под патронажа на
кмета на Община Лясковец

юли

ФК „Владислав-2004“
с. Джулюница

стадион „Владислав“ –
с. Джулюница

сформирани
футболни отбори

600.00 лв.

50.00 лв.

2

Риболовно състезание награден фонд

юли

НЧ „Пробуждане-1896“
с. Джулюница и
ЛРД с. Джулюница

с. Джулюница,
местността „Яза“

населението на
с. Джулюница

400.00 лв.

24 Волейболно състезание

юли

кметство с. Драгижево

парк „Васил Левски“
с. Драгижево

младежи

120.00 лв.

Приятелска футболна среща
25 между младежи и ФК „Вихър“
с. Добри дял

август

кметство с. Добри Дял

стадиона в с. Добри дял

младежи и
футболисти

200.00 лв.

26 Състезание с велосипеди

август

кметство с. Мерданя

площад „Свобода“

деца

100.00 лв.

27 Футбол на малки вратички

август

кметство с. Драгижево

детска площадка

младежи

150.00 лв.

28 Турнир по шах и табла

септември

кметство с. Мерданя и
пенсионерския клуб

пенсионерски клуб
с. Мерданя

всички желаещи

100.00 лв.

29 Турнир по белот

септември кметство с. Драгижево

кметство с. Драгижево

жители на
с. Драгижево

200.00 лв.

30 Турнир по федербал

септември кметство с. Добри Дял

стадиона в с. Добри дял

деца и младежи

23

31

Спортно състезание
„Мама, татко и аз“

32 Тихи игри

50.00 лв.

септември

ОбУ „П. Р. Славейков“
с. Джулюница

двора на
ОбУ „П. Р. Славейков“
с. Джулюница

ученици, учители и
родители

250.00 лв.

октомври

кметство с. Добри Дял

клуб на „Самодееца“ в
с. Добри дял

жители и гости на
с. Добри дял

100.00 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ:

10 220.00 лв.

* Календара за спортните и младежки дейности е отворена система и може да бъде променян в зависимост от актуалните условия за развитие в
Община Лясковец и при нововъзникнали значими спортни и младежки събития.

Георги Петров
Председател на Общински съвет - Лясковец
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