
Спорт и спортни съоръжения
Последна промяна Понеделник, 03 Септември 2012г. 14:55ч.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО

  

  

  

  

ФК „Черноломец 04”  – Попово създаден през 2004 г. Старши треньор е Илиян
Станчев и пом. треньор Георги Денев.
“Черноломец 04” играе и тренира на Градския стадион, носил в миналото името "Стамо
Костов", който има капацитет 10 000 седящи места и е с една от най-добрите тревни
покривки в Североизточна България. 
Във "В" футболна аматьорска група се състезава от 18 август 2004 г до лятото на 2012
г. 
Към футболния клуб развива и отбори на юноши младша възраст и деца.
Управителен съвет:
1. Добромир Добрев
2. Иван Христов
3. Милен Йорданов
4. Добрин Добрев
5. Свилен Великов
6. Георги Стойчев
Председател на фенклуба на отбора: Веселин Николов
Лице за контакт: Христо Белчев
GSM:  +359 878 675 823
E-mail:belchev_@abv.bg
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        Спортно-стрелкови клуб "Артемида"  - Попово с председател Димитър Димитроворганизира, провежда и участва в състезания по спортна и ловна стрелба. Базата наклуба се намира в стрелбищния комплекс в квартал "Сеячи" на гр. Попово. Адрес: гр. Попово - 7800, кв. Запад, бл. 1Лице за контакт: Димитър ДимитровGSM:  +359 898 720 632  

        ВК „Попово 09” се състезава в „А“ елитна волейболна група. Залата за тренировки исъстезания на клуба се намира в Градската градина, разположена в югоизточната частна града, непосредствено до Градския стадион. Адрес: гр. Попово – 7800Президент на клуба: Тошко Райчев РайчевСтарши треньор: Тошко Иванов Цанев  

        ВК „Черноломец – Попово 98”  е създаден през 1998 г. с председател инж. МиленаБожанова и изпълнителен директор Сашо Александров.Във волейболния клуб тренират деца: момчета и момичета разпределени в няколкоотбора.Адрес: гр. Попово – 7800ул. „Панайот Волов” № 8тел./факс:  +359 608 40011Лице за контакт: Сашо АлександровGSM:  +359 887 663 406  

        Спортен клуб по тенис на маса „Роса -1”  – Попово е създаден през 1993 г. спредседател Иван Цвятков Иванов и треньор Иван Димитров Иванов.В клуба, помещаваш се в спортната зала на ОУ „Св. Кл. Охридски”, тренират около 60спортисти.Мъжкият представителен отбор се състезава в а „А” група.Адрес: гр. Попово – 7800ул. „Кардамска” № 17 АЛице за контакт: Иван ИвановGSM:  +359 889 535 371  

        Бодибилдинг - ПГТЛП  – Във физкултурния салон на Професионална гимназия потехника и лека промишленост - Попово функицонира зала и клуб за бодибилдинг.Повечето от уредите в залата са собственоръчно направени.В залата тренират както възпитаници на училището, така и неучащи.   

        Бодибилдинг - фитнесцентър "Искра"  - Намира се в източната част на двора набившата тъкачна фабрика "Искра". Освен за младежи и мъже, в залата има наличниуреди за кардиотренировки, които са много подходящи за жени и девойки. В залата се тренира срещу месечен абонамент.   

        В Градската градина на Попово се намира комплекс "Релакс".Комплексът обединява открит плувен басейн,  бар, ресторант и лятна дискотека. Басейнът работи сезонно (лятото) всеки ден от 09.00 до 02.00 часа, като къпането еразрешено от 09.00 до 18.00 часа.   

        Спортната зала. Намира се в източната част на града, до "Поповска" река. Известна еоще и като "Борцовата зала". За съжаление комплексът е недовършен. Община Поповотърси възможности и инвестиции за завършването на този представителен имногофункционален спортен комплекс.  
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