


 СК по волейбол „Тетевен Волей“е детско –
юношеска школа с около 100 деца от
различни възрастови групи.

 „Тетевен Волей" се съдава неформално
през 2003 г. от група ентусиасти, решени
да възродят волейбола в гр. Тетевен.
Същите хора днес са ръководен екип на
един от най-успешните волейболни
клубове  в България.

 От 2008 г. ВК "Тетевен Волей" е официално
регистриран като професионален спортен
клуб, а днес е един от най-успешните
волейболни клубове в България!

 "Тетевен Волей" е школа, образователен
център - един от двигателите на
обществения и спортен живот на нашия
град, региона и страната ни. Александър



 Футболна школа "Бенковски Тетевен" е основана през 1928 г. Участниците се разпределят
в 3 възрастови групи с общо около 70 трениращи - деца и юноши младши и старши.

 През 2019г. футболна школа "Георги Бенковски" е обявена за най-бързо разрастващата се
школа в община Тетевен.

 Футболна школа "Георги Бенковски" играе мачовете си на градския стадион "Георги
Бенковски", а тренировките провежда на спортен комплекс Тетевен 2009г.

 В отбора съм от началото на учебната година, с треньор г-н Данаил Бечев.
 Избрах да тренирам този спорт, защото футболът учи на дисциплина, да си отдаден и да

даваш всичко от себе си. Дава ми онова «Велико усещане» на победител, когато спечелим
мач.

АЗ СЪМ 3-ТО ПОКОЛЕНИЕ ВКЪЩИ, КОЕТО ТРЕНИРА ФУТБОЛ И МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ Е ПО КРЪВНА ЛИНИЯ

Божидар



Създаден е през 2011 година от Симеон
Милев и Тодор Христов. Първоначално в
клуба има доста желаещи, но накрая остават
само най-упоритите, които постигат големи
резултати. Отличията са над 500.

Клубът е бил подкрепян от доста частни
фирми, както и от община Тетевен.

Един ден отидох с баща ми до спортната
зала и бях впечатлен от този спорт.
Тренировките бяха тежки, но се чувствах
много добре физически.

През 2018 година клубът се разпада, поради
различни интереси в отбора и
повечето момчета продължават в
Ботевградския клуб “Балкан”.

Аз участвах в две състезания в Сърбия.Пенчо



Ангел



Александра и Малина



Изабела Янкова - планинско колоездене

• Изабела Янкова е част от световния колоездачески елит,
но e и 17-годишно момиче от нашия град, ученичка в
нашето училище. Европейски и световен шампион по
планинско колоездене. Успехите ѝ са впечатляващи
предвид факта, че открива планинското колоездене само
преди няколко години. Състезава се от 4 години. Колело
обаче кара от много малка в нашия град.

• „Тетевен е заобиколен от планини, но този спорт
(планинското колоездене) не беше толкова развит преди
време. Първоначално карахме БМХ с момчетата от града
и скачахме по тротоарите. Когато започнаха да се
развиват социалните мрежи, този спорт стигна и до нас.
Момчетата започнаха да си купуват такива колела. Баща
ми беше твърдо против да ми купи такова колело, защото
беше доста скъпо.“

• Изабела обаче сама събира голяма част от парите за
първия си маунтин байк. Същата година е първото ѝ
състезание до Ботевград, за което разбира от приятел.

• „Тогава всичко се промени и баща ми започна да ме
подкрепя.“



Анатоли



Спортът е красота!
Спортът е здраве!

Спортът е усещане за 
удовлетвореност!

Спортът е път към успех!
Изабела Янкова


