
                   С П О Р Т Н И  П Р О Я В И 

 
1 май /сряда/, 13.30 часа, хотел „Амбарица” Горна Оряховица 

Първи национален турнир по шахмат за купа „Раховец” за хора с увреждания 

 

3 май /петък/, 18.00 часа, Стадион  „Локомотив” Горна Оряховица 
ФК „Локомотив” – ФК „Ботев - 2008” гр. Козлодуй – среща от северозападна „В” 

аматьорска футболна група – мъже  
 
7 май /вторник/, 16.00 / 18.00 часа, Стадион „Локомотив” Горна Оряховица 
ФК „Етър 1924” ІІ гр. Велико Търново – среща от група деца и подготвителна група –  

подзона гр.Велико Търново 

 

10 май /петък/, 13.00 часа, Спортна зала „Никола Петров” 

Зонов финал по хандбал за момчета 15 години 

 

10 май /петък/, 18.00 часа, Стадион „Локомотив” Горна Оряховица 
ФК „Локомотив” – ФК „Локомотив” гр.Дряново – среща от група юноши старша 

възраст подзона гр.Велико Търново 

 

11 май /събота/, 9.00 часа, Стадион „Локомотив” Горна Оряховица 
Турнир „Футбол 7” за деца родени 2002/2003 година 

 

13 май /понеделник/, 13.00 часа, Спортна зала „Никола Петров” 
Зонов финал по хандбал за момчета 13 години 

 

15 май /сряда/, 17.00 часа, Пл. „Георги Измирлиев” Горна Оряховица 

46
-та

 Традиционна лекоатлетическа щафета – обиколка на град Горна Оряховица 

 

16, 17, 18 и 19 май, 8.00 часа до 19.00 часа, Спортна зала „Никола Петров” 
Държавен лично – отборен шампионат за деца по борба – класически и свободен стил 

 

19 май /неделя/, 9.45 часа/ 11.30 часа, Стадион „Локомотив” Горна Оряховица 
ФК „Локомотив” – ФК „ Литекс” гр.Ловеч – среща от група деца и подготвителна група 

подзона гр.Велико Търново 

 

19 май /неделя/, 18.00 часа, Стадион „Локомотив” Горна Оряховица 
ФК „Локомотив” – ФК „ Чавдар” гр.Троян – среща от северозападна „В” аматьорска 

футболна група – мъже  
 
20 май /понеделник/, 18.00 часа, Стадион „Локомотив” Горна Оряховица 
ФК „Локомотив” – ФК „Ситомир” гр. Никопол – среща от група юноши старша възраст 

подзона гр.Велико Търново 

 

20, 21 и 22 май, 9.00 часа до 19.00 часа, Спортна зала „Никола Петров” 
Държавен финал по хандбал за момчета 12 години 

 

24, 25 и 26 май, 9.00 часа до 19.00 часа, Спортна зала „Никола Петров” 
Държавно отборно и индивидуално първенство по тенис на маса до 12 години 



25 май /събота/, 11.00 часа, Тренировъчно игрище - Горна Оряховица 

Турнир по ръгби за деца посветен на празника на град Горна Оряховица 

 

27 май /понеделник/, Стадион „Локомотив” Горна Оряховица 

Футболни срещи посветени на празника на град Горна Оряховица 

 

Дни на отворени врати : 

 7, 8, 9 и 14 май, 9.00 часа до 14.00 часа, Спортна зала „Никола Петров” 


