Национални квалификации по уличен фитнес в България
"Турнир за купата на София"

Столична община, съвместно със Спортен клуб по гимнастика и
стрийтфитнес „Стрийт уоркаут България” и SPF Bulgaria
организират верига състезания по парк фитнес.
Турнирите ще се проведат в периода м. април –м. май на
новоизградени парк фитнес съоръжения в 5 районни
администрации.
Победителите в районните надпревари ще премерят сили във
финален турнир за „Купа София”.
Националният победител от квалификациите по уличен фитнес ще
представи България на Световно първенство по стрийт фитнес в
Москва, през м. юли 2017 г.
Заместник - кметът на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов и
легендата на спортната гимнастика Йордан Йовчев ще открият
официално спортното състезание на 08 април 2017 г. на стрийт
фитнес площадка в район “Люлин” - Люлин 4, на ъгъла на бул.
"Райко Даскалов" и улица "405", непосредствено до Мебелната
къща.

Стрийт фитнес турнири за
купа “София”
• Турнир “Люлин”
•Уоркаут фест в Студентски град
• За купата на кмета – “Възраждане”
• “Герена и приятели”
• Турнир “Изгрев”
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София е носител на приза за Европейска столица на спорта за 2018 година,
именно благодарение на тези факти:
- През последните 5 години изградихме над 33 парк-фитнес площадки със
свободен достъп, за 2017 година са планирани 12 фитнес площадки в
паркови пространства в 11 районни администрации на обща стойност 357 000
лева;
- инвестират се милиони в изграждането на нови ученически спортни зали и
физкултурни салони – приоритет в инвестициите за „спорт за всички” и
ученически спорт;
- Столична община осигурява допълнителни средства за спортни дейности на
училища и детски градини по проекти на стойност над 240 000 лева всяка
година - финансират се над 90 извънкласни дейности в образователните
институции;
- Столична община съфинансира проекти на спортни клубове в размер над
240 000 лева всяка година – финансират се над 80 проекта на спортни
клубове и младежки организации;
- от миналата година бе създадена и специална програма за подкрепа на
детско-юношеския спорт на обща стойност над 400 000 лева, в която се
подпомагат спортните клубове от олимпийски спортове за развитие на
детско-юношеските школи; За 2016 финансирахме 26 спортни клуба /детскоюношеските отбори/ за участие в държавни и международни турнири,
издръжка на спортни бази, екипировка, участие на децата-спортисти в
спортни лагери и други инициативи;
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По Програма за подкрепа на мащабни спортни събития
подпомогнахме провеждането на редица европейски и световни
форуми – през 2017 година предстои домакинство на град София на
6 първенства в столицата, като някои от по-значимите за тази
година са Световна купа по художествена гимнастика «София
2017», Европейска младежка олимпиада по информатика,
Открит шампионат на България по бадминтон и др.
Учредихме единствената стипендия за деца-таланти в областта на
спорта за деца и ученици, която се връчва ежегодно на 17 май –
Деня на Българския спорт, за 2016 година връчихме 96 парични
стипендии на спортисти;
Учредихме и финансова материална награда за учители, извели на
призови места ученически отбори в 8 вида спорт от Ученическите
игри; за 2016 година тя бе връчена за първи път на над 110
столични учители по физическо възпитание и спорт!

