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Иван Цветанов е роден на 22 юни 1967 година в Бургас. Юноша е на местния
„Черноморец“, като играе на позицията дясно крило. Като футболист носи екипите на
„Поморие“, „Несебър“, „Черноморец“, „Странджа-Металург“ и „Порт“.

ТРЕНЬОРСКА КАРИЕРА В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ФУТБОЛ:

Дългата му треньорска кариера стартира през сезон 1997/1998, когато е старши
треньор на „Странджа-Металург“. През следващия сезон преминава в „Космос“ Бургас,
преди през сезон 2000/2001 да навлезе в бургаския футбол. През първата година
Цветанов е старши треньор на „Черноморец“ в „А“ група, а през следващия сезон е
начело на другия бургаски гранд – „Нафтекс“. Следват няколко години в
детско-юношеския футбол, докато се стига до сезон 2005/2006, когато се завръща в
„Нафтекс“. През сезон 2007/2008 е начело на „Поморие“, след което в продължение на 3
сезона е в ролята на помощник треньор. Първо, през сезон 2008/2009 в „Черноморец“, а
след това в продължение на две години в „Сливен“. През сезон 2011/2012 е старши
треньор на „Несебър“, а през следващата година отново се завръща в Бургас като
помощник треньор в „Нафтекс“.

ТРЕНЬОРСКА КАРИЕРА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ ФУТБОЛ:

Треньорската му кариера в детско-юношеския футбол стартира през сезон 2002/2003,
когато е треньор в школата на „Черноморец“. След това преминава в другата бургаска
школа – тази на „Нафтекс“, като там е наставник до края на сезон 2004/2005. От сезон
2013/2014 Иван Цветанов е в школата на „Ботев“ Пловдив. Тогава той поема юношите до
17 години (набор 97) и още в първия сезон тимът записва отлично представяне, като
завършва на трето място и грабва бронзовите медали.

През сезон 2014/2015 Иван Цветанов отново бе треньор на формацията на "Ботев" в U17
(набор 98), която финишира на шесто място в крайното класиране. През сезон 2015/2016
Цветанов води U17 (набор 99) и отново завършва на шесто място. През лятото на 2016
година получава предложение от Нефтохимик и става директор на детско-юношеската
школа на бургазлии.

През зимата на 2017 година се завръща в Ботев и поема формацията до 19 години, като
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завършва на четвърто място, изпускайки бронзовите медали в последния кръг. От
лятото на 2017 година е директор на детско-юношеската школа на Ботев. При неговото
управление школата на "канарчетата" печели Елитната юношеска група до 17 години за
сезон 2017/2018, както и Купата на БФС при набор 2002.
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