
СПОРТНИ ПРОЯВИ 

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ  

В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 
 

3 май /четвърък/, 18.00 часа, стадион „Локомотив” - ФК „Локомотив”- ФК „Чавдар” Бяла 
Слатина –  юноши старша възраст „А” група - зона Велико Търново 

 

5 май /събота/, 9.45 часа, стадион „Локомотив” - ФК „Локомотив”- ФК „Етър 1924- ІІ” 
Велико Търново – юноши младша възраст  - зона Велико Търново 

 

5 май /събота/, 11.30 часа, стадион „Локомотив” - ФК „Локомотив” - ФК „Етър 1924 – ІІ” 

Велико Търново – деца  - зона Велико Търново 
 

6 май /неделя/, 18.00 часа, стадион „Локомотив”  - ФК „Локомотив” - ФК „Гигант” Белене – 

среща от северозападна  „В” аматьорска футболна група – мъже 
 

10 май /четвъртък/, 18.00 часа, стадион „Локомотив”  - ФК „Локомотив” - ФК „Янтра 1919” 

Габрово – среща от северозападна  „В” аматьорска футболна група – мъже 

 
12 май /събота/, 9.45 часа, стадион „Локомотив”  - ФК „Локомотив” - ФК „Ситомир” 

Никопол – юноши младша възраст  - зона Велико  Търново 

 
12 май /събота/, 11.30 часа, стадион „Локомотив”  - ФК „Ситомир” Никопол - деца - зона 

Велико Търново 

 
12-13 май /събота и неделя/, 9.00 часа, спортна зала „Никола Петров” - ДЛОШ по борба – 

свободен стил за деца  под домакинството на СКБ „Локомотив” 

 

16 май /сряда/, 13.00 часа, спортна зала „Никола Петров” - Предзонален турнир за момчета  
- 13 год. под домакинството на ХК „Раховец 2008” 

 

19 май /събота/, 12.00 часа, стадион „Локомотив”  - ДП - ръгби 15 юноши ст. Възраст - РК 
„Локомотив” - РК „Ботев” - на тренировъчно игрище 

 

19-20 май /събота и неделя/, 9.00 часа, спортна зала „Никола Петров” -  ХVІ Републиканско 
първенство лег по силов трибой под домакинството на СКСТ  „Локомотив - Олимп” 

 

22 май /вторник/, 18.00 часа, стадион „Локомотив” - ФК „Локомотив” - ФК „Дунав 98” 

Селановци  - среща от северозападна  „В” аматьорска футболна група - мъже 
 

26-27 май /събота и неделя/, 9.00 часа, спортна зала „Никола Петров” - Купа „Гашевски” – 

канадска борба под домакинството на СКА „Локомотив 96” 
 

27 май /неделя/, 11.00 часа, стадион „Локомотив” - Турнир по ръгби за „Купата на кмета” - 

на тренировъчно игрище 

 
27 май /неделя/, 18.00 часа, стадион „Локомотив” - ФК „Локомотив” - ФК „Локомотив” 

Мездра - среща от северозападна  „В” аматьорска футболна група - мъже 

 

 
 


