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Ботевград - приключение на
кръстопът

Туристически информационен център-
Ботевград

пл. „Освобождение“ 13

  +359 723 69 158

   tourism@botevgrad.org www.visitbotevgrad.com

Фигурно пързаляне
Хокей на лед

 

Клуб по хокей на лед " Балкан Ботевград" -
Марин Дешев - тел. 0888511370

Клуб по фигурно пързаляне "Балкан Ботевград"-
Калина Гяурова - тел. 089 441 5062

Тренировки за деца:

спортен
комплекс

УСТЦ “Васил Левски“ е спортен комплекс, в който има
закрит плувен басейн, сауна, малък фитнес и
тренировъчна зала. намира се в сградата на ОУ “Васил
Левски“.

тенис кортове и открит басейн



Отличия:
    6x шампион на България - 1974, 1987, 1988, 1989, 2019, 2022;
    5x вицешампион на България - 1972, 2008, 2015, 2016, 2018;
    6x бронзов медалист - 1973, 1975,1976, 1982, 1990, 2010;
    4x носител на Купата на България - 1970, 1986, 1987, 1988

През 1946 г. група ентусиасти – Цв.Станев, В.Майчев,
Ив. Атанасов, Ил.Велчев, Ст.Наков и др. полагат
основите на съвременния мъжки баскетбол в
Ботевград. На едно от държавните първенства,
проведено във Велико Търново, всеотдайните и
ентусиазирани баскетболисти, играещи с номера на
фланелките, написани с тебешир, спечелват сърцата
на спортните специалисти и загатват, че тези
„тебеширени” баскетболисти, както ги нарича
публиката, ще объркат сметките даже и на отборите
от големите градове. Резултатите не закъсняват.
Играчите със зелени екипи записват своите златни
спортни върхове-неколкократни шампиони на
страната и носители на националната купа.

 

Основоположник на организираните занимания по
борба в Ботевград е Димитър Стойчев-първият
национален треньор след 9.9.1944г. Сведенията за
първи успехи на ботевградчани са от 1946г. и са
свързвани с името на Райчин Христов-шампион на
България и първи балкански шампион по борба.
През 2022 г. европейски шампион за момчета (15) стана
Сергей стоев (класически стил).

Сунг-Ри Атлантик (WTF версия)

Баскетбол

Арена Ботевград - 3500 места*

Зала „Арена Ботевград“ - многофункционална
спортна зала, която работи целогодишно и приема
състезания по различни видове спорт – баскетбол,
волейбол, бокс, таекуондо, акробатика, приложно
колоездене, борба

ЗАЛА "ГЕОРГИ ХРИСТОВ" 

площадки

футбол
ФК Балкан е футболен отбор от град Ботевград, който
участва в Трета аматьорска футболна лига,
Югозападна група. Отборът играе домакинските си
мачове на стадион „Христо Ботев“, с капацитет 8000
зрители. Основните цветове на клуба са зелено и бяло.

стадионът се използва и за практикуване на лека
атлетика.

лека атлетика
КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА "БАЛКАН" - Иво христов; E-mail:

academick@abv.bg

Видни лекоатлети: Весела Яцинска, Митко Гайдарски,
Иванка Бонова, Петко Андреев, Мария Лазарова, христо
Стефанов, Светла Димитрова, Петко стефанов, даниела
йорданова, николай атанасов, петър данов, васил
гергов, ина александрова

Борба

клуб по борба "Балкан" - Димитър Иванов /треньор/

Бокс
Боксов клуб "Балкан"
Пейчо Багдатов - треньор
тел: 0988 890855
boxing_botevgrad@abv.bg

Акробатика
СКЧА Ботевград - Добринка

николова /треньор/
 

над 20 медала от държавни
шампионати

медали от европейски и световни
състезания

Седалището му е в Ботевград, а треньор е Пламен
Трънски - IV дан. Занятията се провеждат в Основно
училище "Никола Вапцаров" и в Спортна зала "Балкан".

Тел.: 0888958011, 0888313334

таекуондо

таек кион (ITF версия)

Седалището му е в Ботевград, а треньор е борислав
витков. Занятията се провеждат в Основно училище

"васил левски"

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2_(%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)

