


В момента клубът има 25 
трениращи, от които 
18 активни 
състезатели. Треньор е 
Иво Илиев. През 
годините 
представители на 
клуба са завоювали 
множество медали от 
Държавни първенства и 
турнири . Можем да се 
похвалим и с медали 
от Европейски и 
Балкански първенства 
и международни 
турнири.



 Плевенския клуб е създаден през 1987г.под името „ Мизия „ с 
основатели Петър Андреев, Димитър Попов, Марин Доков, 
Венцеслав Недялков  и Стефан Братушков.

 Петър Андреев е  треньор от създаването на клуба до 2004 г. 
Стефан Братушков е председател на УС на клуба. През 1998 
година Спортният Клуб се преименува на СКТ „Борислав 
Доков”в памет на нещастно загинал негов състезател. От 2005г. 
до днес треньор e Иво Илиев, който е и активен състезател . 
Преди 1990 г. представители на клуба са имали множество 
постижения на Държавни и Международни първенства. Въпреки, 
че през 1990 г. затварят единственият закрит басейн в Плевен 
тренировките по плуване продължават да се провеждат на 
различни язовири в Плевен и околията. 



 По – изявени състезатели в 
годините след 1994 г. са: 
 Здравко Пешаков –
многократен държавен 

шампион и 5-то място на 
Балканско първенство
 Максим Савов –

многократен Държавен 
шампион , 3-то място на 

Балканско Първенство , 8 –
мо място на ЕП

 Симеон Янев – многократен 
Държавен шампион, 1 –во 
място на Европейска купа 

 Иво Илиев многократен 
Държавен шампион , 3-то 

място на БП за юноши, 1-во 
място ЕК age 30-40 г., 1-во 
място БП age 30-40г., 1-во 

място на Власински 
Триатлон, 5-то място half 

Beogrаd TRI 35-40г.



 Състезание по Дуатлон в Плевен 
се организира всяка година от 
преди 1990г. В него могат да 

вземат участие освен 
състезатели по Триатлон, но и 

всички желаещи граждани. 
 Особен интерес заявяват 

участниците при мъже и жени. 
Това са активно спортуващи, 

които желаят да усетят 
състезателната тръпка в тази 

дисциплина.
 През 2020г. в турнир Дуатлон 

Плевен взеха участие над 150 
участника в различните 

възрастови групи. 
 Турнирът се провежда в 
известният Парк „Кайлъка”. 

Трасето  е със затворен терен с 
обиколка 5 км., денивелация 

около 20м. за обиколка. 
Движението на автомобили е 

забранено по време на 
състезанието. Време 

измерването на състезанието се 
провежда чрез чип система.



Контакти  

Треньор Иво Илиев – 0878570145

Имейл: ivo_racing@abv.bg

Председател Стефан Братушков - 0897047861

https://www.facebook.com/BorisavDokovPleven

https://www.facebook.com/BorisavDokovPleven

