СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2021
Вторник, 9 Февруари 2021
Спортно мероприятие/
Дата/Място

Клуб
Съорганизатор

Програма

ФЕВРУАРИ 2021
Международен футболен 11 – 14 февруари
турнир "Купа Черно Море" Спортен комплекс
„Звездичка арена“

Детски футболен клуб
„Звездичка“

Международен турнир по 26 – 28 февруари
плуване "Sharks
Спортен комплекс
Swimming Cup Burgas"
Парк Арена ОЗК

СК „Акулите"

МАРТ 2021
Осмомартенско авторали 6 март
за жени
Паркинг МЕТРО Бургас

Автомобилен спортен
клуб „Елена тийм“

Национален турнир
„Освобождение“ по
стрелба с пистолет за
служители на МВР

11 – 12 март
Стрелбищен комплекс
„Аполо"

Спортен и футболен клуб
„Свети Никола

Традиционен турнир по
художествена
гимнастика за приз
"Жулиета Шишманова"

17 - 20 март
Спортна зала „Младост“

Клуб по художествена
гимнастика „Черноморец“
Бургас

Международен турнир по 25 – 28 март
борба „Петко Сираков –
Спортна зала „Младост“
Иван Илиев“

Спортен клуб по борба
"Черноморец"

АПРИЛ 2021
Традиционен
Колокритериум „Купа
Бургас“

24 -25 април
Морска градина

Традиционен турнир по 25 април
карате киокушин за деца Спортна зала „Бойчо
Брънзов“

Колоездачен клуб
„Черноморец Бургас“

КК "Киокушин спирит"
Бургас
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Международен турнир по Април или септември
тенис ITF Avenue Cup
Тенис център „Авеню“

Тенис клуб „Авеню“

МАЙ 2021
Турнир по футбол за деца 1 май
за празника на кв. Долно
Езерово

ФК „Долно Езерово“

Международен
мемориален турнир по
плажен тенис "Петя
Янева"

1 – 2 май
Централен плаж Бургас

„Черноморски плажен
спортен клуб“ Бургас

Международна
ветроходна регата Бургаска ветроходна
седмица

6 – 9 май
Акватория на Бургаския
залив

Яхт клуб „Порт Бургас“

Традиционен шампионат 8 – 9 май
Автомобилен спортен
по автомобилизъм „Писта Южен пътен обход Бургас клуб „Вромос – Жакен“
Бургас 2021"

Турнир по вдигане на
тежести за ветерани на
името на световно
признатия треньор Иван
Абаджиев

8 - 9 май
Стадион "Черноморец"

Световна академия по
вдигане на тежести
„Иван Абаджиев“

Международен турнир по 20 – 23 май
художествена гимнастика Спортна зала „Младост“
по ФИГ

Спортен клуб по
художествена гимнастика
„Черноморец“

Общински международен 28 – 30 май
турнир по плуване "За
Спортен комплекс
голямата награда на град Парк Арена ОЗК
Бургас" - Гран При –
Олимпийска
квалификация

Община Бургас и
Българска федерация
плувни спортове
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Европейски турнир Tennis 28 май – 4 юни
Europe 14-Burgas tennis
Тенис център „Авеню“
cup

Тенис клуб „Авеню“

Районни състезания на
Младежките
противопожарни отряди
„Млад огнеборец“

Спортен клуб по
пожароприложен спорт Бургас

27 май
Стадион кв. "Долно
Езерово"

ЮНИ 2021
Кръг от световната купа 5 юни
по Жиу-житцу
Спортна зала „Младост“
Бургас

Max Fight Production

Традиционен
4 - 6 юни
благотворителен
Спортен комплекс
международен турнир по „Славейков“
футбол за деца на
загинали служители на
МВР

Спортен и футболен клуб
„Свети Никола“

Регата по уиндсърфинг
Флора 2021 в клас
Фънборд

Уиндсърф клуб Бургас

5 - 6 юни
Акватория на Бургаския
залив

Състезание по планинско 13 юни
колоездене Дърт Джъмп Байк парк Бургас

Традиционен турнир по
вдигане на тежести и
плуване за хора с
увреждания

Клуб по планинско
колоездене Шор
Инвейдърс

10 - 13 юни
Спортен клуб „Джавелин“
Спортна зала „Никола
Станчев“
Плувен комплекс „Меден
рудник“

Състезание по подводни 12 -13 юни
спортове „Златен
Плувен басейн „Флора“
Делфин“

СНЦ „Приятели на морето
– Бургас“

Традиционен
13 юни
международен турнир по Спортна зала „Младост“
карате купа "Черно море"

СК „Бургас Дожо“
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Честване на
Международния
Олимпийски ден

23 юни

Община Бургас

Турнир по плажен
волейбол за юноши и
девойки до 20 г.

23 - 24 юни
Северен плаж

Комисия по Плажен
волейбол към БФ по
волейбол и Община
Бургас

Регата „Черноморец
24 – 27 юни
Бургас 2021" в детските и Акватория на Бургаския
олимпийски класове
залив

Яхт клуб „Черноморец“

Национален турнир
"Футболни звезди на
България"

Детски футболен клуб
„Звездичка“

24 – 27 юни
Спортен комплекс
„Звездичка арена“

Международен турнир по 25 - 27 юни
фехтовка за деца до 12 г. Спортна зала „Бойчо
"Burgas Cup" и ЕвропейскаБрънзов“
купа за деца до 14 г.

Фехтовален клуб „Корсар
– Бургас“

Триатлон Бургас 2021

Българска асоциация по
триатлон

26 – 27 юни
Морска градина

Традиционно състезание 25 юни
по спортно ориентиране орска градина Бургас
"Купа Бургас"

Клуб по спортно
ориентиране „Странджа“

Национална верига по
Плажен волейбол 2021
/мъже и жени/

25 -27 юни
Северен плаж

Комисия по Плажен
волейбол към БФ по
волейбол и Община
Бургас

Спортен празник на кв.
Крайморие

26 юни
кв. Крайморие

ЦАУ „Приморие“ – кв.
Крайморие

68-ма Международна
30 юни – 4 юли
колоездачна обиколка на

Българска федерация
колоездене
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България

Общински детски
Юни
Футболен клуб
футболен турнир "Зелен Спортен център „Изгрев“ "Нефтохимик Бургас
Бургас”
1962"

Турнир по тенис за
юноши и девойки "Купа
Черноморец 2021"

юни
Тенис кортове „Парк
Езеро“

ТК "Черноморец"

3 - 10 юли

Български републикански
киноложки съюз

ЮЛИ 2021
Международна
киноложка изложба

кв."Крайморие"

Воден фест Бургас 2021
/Джет ски, сърф, бързи
лодки и Флай борд/

3 - 4 юли
Северен плаж

Aquatrax Racing

Национален турнир по
футбол за ветерани

16 - 18 юли

БАМФ

Спортен център
"Славейков"

Традиционен женски
футболен турнир

17 - 18 юли
Спортен комплекс
Парк Арена ОЗК

18 юли
Международен турнир по 16 - 18 юли
художествена гимнастика Спортна зала „Младост“
„Морски грации“

Международен турнир по 17 юли
плажно ръгби
Централен плаж

Женски футболен клуб
„Бургас“

Спортен клуб по
художествена гимнастика
„Олимпия“

Българска федерация по
ръгби, Съюза на играчите
по ръгби и Спортен клуб
по ръгби "Булс" - Бургас
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Спортен фест Бургас 202123 - 25 юли
о-в „Света Анастасия“,
Лесопарк „Росенец“,
Рибарско пристанище
„Ченгене скеле“

СК "Активен живот" и
Община Бургас

Международна
29 юли - 1 август
ветроходна регата "Порт Акватория на Бургаския
Бургас 2021" за килови
залив
класове „ORC”и „IRC“

Яхт клуб „Порт Бургас“

Международен турнир по 30 юли – 1 август
водна топка „Купа
Плувен басейн „Флора“
Бургас"

Спортен клуб по водна
топка „Черноморец“

Международен турнир по 31 юли
плажно ръгби 5
Северен плаж

Ръгби клуб "Моряците"

Традиционен плувен
маратон 2021 о-в "Св.
Анастасия" - Мостика

Плувен клуб "Метропол"

31 юли

Към наредбата:
https://www.burgas.bg/bg/n
ormativni-dokumenti/pluve
n-maraton-ostrov-svetaanastasiya-2021-godina
Международен турнир по юли
хандбал за национални
отбори за юноши
Спортна зала "Младост"

Българска федерация по
хандбал

АВГУСТ 2021
Международен турнир по 6 - 8 август
водна топка за деца или Плувен басейн „Флора“
момчета „А. Панговски Шуната"

Спортен клуб по водна
топка „Нептун – Бургас“

Mеждународен турнир по 7 -8 август
плажен тенис Burgas
Open 2021"
Северен плаж

„Черноморски плажен
спортен клуб“ Бургас
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Турнир по тенис на маса
за хора с увреждания ветерани

14 - 15 август
Спортна зала
„Нефтохимик“

Спортен клуб на глухите
и ветерани

Регата "Black Sea Kite Cip 27 - 29 август
2021" - кайтсърф регата Акватория на Бургаския
залив

Яхт клуб „Черноморец
Бургас

Плувен маратон в
акваторията на Морска
гара Бургас

ПК "Победа"

28 август
Морска гара

Турнир по текбол "Beach август
Open 2021"
Централен плаж

Спортен клуб по текбол
„Бургас“

СЕПТЕМВРИ
2021
Международен турнир по 17 - 19 септември
тенис на маса за хора с
Спортна зала „Никола
увреждания
Станчев“

Спортен клуб „Джавелин“

Традиционен турнир
стрелба с лък " Купа
Бургас"

Спортен клуб „Белите
акули“

септември
Стадион „Ветрен“

ОКТОМВРИ 2021
Международен турнир по 8 - 10 октомври
плуване "Бриз"
Спортен комплекс
Парк Арена ОЗК

Плувен клуб „Бриз“

15 – 17 октомври
Спортен комплекс
Международен турнир по Парк Арена ОЗК
плуване "Burgas

Българска федерация
плувни спортове и
Община Бургас
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Swimming Open"

24 октомври
"Мемориал Андрей
Костов"

ТК "ГАЛАКСИ СПОРТ""

тенис кортове на парк
"Езеро"

НОЕМВРИ 2021
Турнир по плуване
13 - 14 ноември
МАСТЪРС БУРГАС 2021 за Спортен комплекс
ветерани
Парк Арена ОЗК

Плувен клуб „Черноморец
– Бургас“

Международен турнир по 13 -14 ноември
борба "Данко Дачев"
Спортна зала „Младост“

Спортен клуб по борба
„Бургас“

Турнир по спортна
акробатика Купа
"Черноморец" - Бургас

Клуб по гимнастически
спортове "Черноморец
Бургас"

20 ноември
Спортна зала
"Нефтохимик"

ДЕКЕМВРИ 2021
6 декември
Спортни
мероприятия за
празника на
Бургас
/Никулден/:
1. Новогодишен турнир по5 декември
художествена гимнастика
Спортна зала "Младост"
2. Детски турнир по ръгби5 декември - Парк "Арена
"Св. Николай Чудотворец" ОЗК" - футболно игрище;
при лоши атмосферни
условия - Спортна зала
„Нефтохимик“
3. Национален турнир по 6-8 декември
футбол "Звезди на
България" - сезон - зимен "Звездичка Арена" и на
други спортни бази в
града
4. Турнир по водна топка м. декември

Клуб по художествена
гимнастика „Черноморец“
Бургас
Ръгби клуб „Моряците"

ДФК "Звездичка"

КВТ "Арена Бургас"

Плувен комплекс
Парк "Арена ОЗК"

Tурнир по плуване за
деца „Купа Бургас“

11 декември
Спортен комплекс
Парк "Арена ОЗК"

Плувен клуб „Метропол“
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Турнир по спортни танци 11 декември
"Купа Нефтохимик-78"
Спортна зала „Бойчо
Брънзов“

Клуб по спортни танци
„Нефтохимик-78“

Фестивал на фехтовката 18 -19 декември
„Купа Корсар“
Спортна зала „Бойчо
Брънзов“

Фехтовален клуб „Корсар
– Бургас“
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