
                                                         СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КАЛЕНДАР  

НА ОБЩИНА ДРЯНОВО  

ЗА 2016 ГОДИНА 

Дата Проява 
 

Място на провеждане Организатор 

9 март Ученически игри 2015/2016 – областно 

първенство по шах 

Ритуална зала на Община 

Дряново 

РИО – Габрово 

Община Дряново 

13, 14 

февруари 

Туристически излет до х.“Узана“ /1240 

м.н.в./ и връх „Исполин“/1524 м.н.в./ 

- преход 1.30 ч. 

  

Клуб по пешеходен туризъм 

18 март Ученически игри 2015/2016 – областно 

първенство по футбол 

Стадион „Царева ливада“  

21 март Ученически игри 2015/2016 – областно 

първенство по волейбол 

Спортна зала - Дряново РИО – Габрово 

Община Дряново 

31март –  

10 април 

Международен детски футболен турнир за 

купата на West Football Arena 

Спортен комплекс 

„Локомотив“ Дряново 

Община Дряново 

West Football Arena 

9 април Туристически поход до хижа „Средногорец“ 

/1485 м.н.в./- изходен пункт с.Богдан 

 Клуб по пешеходен туризъм 

15 – 17 

април 

Открит турнир по бадминтон от Национална 

индивидуална верига за ранглиста – III кръг 

Спортна зала - Дряново Община Дряново 

СКГ Бадминтон Габрово 

23,24 април 9-ти турнир на писта „Дряново“ Спортен комплекс 

„Локомотив“ Дряново 

КЛА „Локомотив“ 

1,2 май Туристически поход Етрополски манастир – 

х. „Стражата“ - х.“Кашана“ - Етрополе 

 Клуб по пешеходен туризъм 

14 май Туристически поход „По пътя на четата на 

поп Харитон и Бачо Киро“ Дряново-Бяла 

черква-Пейна/автобус/- Дряновски манастир 

пешеходен преход – 3 часа 

 

  

Клуб по пешеходен туризъм 



21 май Регионален турнир по тенис на корт до 10 г. Спортен комплекс 

„Локомотив“ Дряново 

Тенис клуб „Кристи“ 

21 май Туристически поход до хижа „Триглав“ – 

изходен пункт – с. Тъжа 

 Клуб по пешеходен туризъм 

28,29 май Купа „Дряново“ 2016 

 

 

Община Дряново Спортен клуб по ориентиране 

„Бачо Киро – 94“ 

11 юни Регионален турнир по тенис на корт до 12 г. Спортен комплекс 

„Локомотив“ Дряново 

Тенис клуб „Кристи“ 

18, 19 юни Туристически поход до хижа „Рай“ – 

изходен пункт – местността „Паниците“ 

 Клуб по пешеходен туризъм 

25 юни Регионален турнир по тенис на корт до 14 г. Спортен комплекс 

„Локомотив“ Дряново 

Тенис клуб „Кристи“ 

4 – 10 юли Милан Джуниър Камп 

Детски футболен лагер – част от Футболната 

академия на „Милан“ 

Спортен комплекс 

„Локомотив“ Дряново, 

Стадион „Царева ливада“ 

Община Дряново 

16,17 юли Туристически поход до хижа „Тъжа“ – 

изходен пункт – гр. Априлци 

 Клуб по пешеходен туризъм 

7 – 14 август Екскурзионно летуване в Родопите  Клуб по пешеходен туризъм 

3,4 

септември 

Туристически поход до хижа „Добрила“ – 

изходен пункт – гр. Сопот 

 Клуб по пешеходен туризъм 

23,24,25 

септември 

Туристическо пътуване в Странджа планина  СТД „Бачо Киро“,  

Клуб по пешеходен туризъм 

21 октомври 47-ми Национален шосеен лекоатлетически   

пробег „Колю Фичето“ 

 

гр. Дряново 

КЛА „Локомотив“ 

22,23 

октомври 

Туристически излет – гара „Бов“ – Вазовата 

екопътека – водопад „Скакля“ 

 Клуб по пешеходен туризъм 

19,20 

ноември 

Туристически поход до хижа „Васильов“ – 

изходен пункт  - с. Шипково 

 Клуб по пешеходен туризъм 

Спортният календар подлежи на промени и допълнения през годината! 


