


Сдружение СК Лъвско Сърце

• През 2016г. група приятели учредява НПО в обществена 
полза за развитието на активен начин на живот чрез 
спортовете триатлон и крос триатлон в Р. България;

• За целта организира пилотното си състезание ултра крос 
триатлон “Лъвско сърце” в гр. Приморско с 44 участници 
през първото издание;

• Между 2016 и 2020 г. общият брой участници надминава 
1 000 атлета - любители и професионалисти;

• През 2020 г. екипът на сдружение “Лъвско сърце” участва 
в организирането на държавните кръгове по триатлон на 
БАТ;

• През 2021 г. сдружение Лъвско сърце се преобразува в 
спортен клуб по триатлон и започва да развива дейност в 
гр. Бургас;



Плуване
Явор Ангелов

СК Акулите
Колоездене
Тодор Ангелов
KK Черноморец 

Бургас

    Бягане
Иван Тодоров
  СКЛA Вая 94

Треньори



Дейности на клуба

- Ултра крос триатлон Лъвско сърце 2016-2020 г.;
- Спортни лагери по триатлон и бягане 2018-2020г;
- Открити тренировки по акватлон и дуатлон;
- Серия лекции и интервюта на тема плуване, колоездене, бягане, хранене и др;
- Безвъзмездно участие в подготовката и изпълнението на кръг от държавно първенство Пловдив 2019 г.;
- Безвъзмездно участие в подготовката и изпълнението на кръг от държавно първенство Русе 2019 г.;
- Комуникация и обмен на опит с партньорски организации в Гърция и Румъния;
- Целенасочена стратегия за създаване на модерен и увлекателен имидж за спортовете триатлон и крос 

триатлон.

https://www.facebook.com/LionHeartUltra/videos


- Активно участие в подготовката, организирането и координирането на кръг от държавно първенство в гр. 
Бургас Юни 2021г.;

- Активно участие в подготовката, организирането и координирането на кръг от държавно първенство в гр. 
Пловдив Юли 2021г.;

- Организиране и промотиране на олимпийска дистанция в спорта крос триатлон в гр. Бургас, парк Росенец 
Юли 2021г;

- Организиране и промотиране на ултра крос триатлон Лъвско сърце в гр. Приморско, приморска Странджа 
Септември 2021г;

- Организиране на поредица спортни лагери, обучения и работилници по плуване, колоездене, бягане,  
триатлон и други поддържащи формата спортни инициативи;

- Съставяне на отбор от перспективни атлети и инвестиране в тяхното развитие;
- и други:)

Стратегия за развитие



УСПЕХИ
Beautiful course, great people, brilliantly organised, definitely one of the best Triathlons in Europe. Will be back again next year for sure. 
- Ben Clay



В дълбочина

На повърхността

Възраст:

18 – 64 г.
Жени/Мъже

22%/78%

Висше 

образование

Над 80% 

родители
2/3 над 30г.

Доходи

≈ 2 000 лв. 

С висок 

професионален

ранг

Участници
Над 6000 активни последователи, приятели, съотборници и съмишленици

Работещи в
големите
градове



В дълбочина

На повърхността

Възраст:

18 – 55 г.

Жени/Мъже 

39% / 61%

Аудитория
Над 1 000 000 интеракции с аудитория от над 20 държави

Професионалисти/Люб

ители = 1/5

Над 90%

от България

С афинитет

към спортни 

предизвикателства

С висок 

социален 

статус

Проактивни

последователи

офлайн/онлайн

Лоялни и с чувство на 

принадлежност към 

общността на ЛС



• Спортен клип
   Премиера – фестивал “Дни на предизвикателствата”
   Аудитория – 700 души
   Отзвук (Facebook reach) – 50 000 души

• Документален филм “Цената на мечтата”
   6 предпремиерни събития в София, Пловдив, Варна, 

Бургас и Велико Търново 
   Аудитория – 500 души
   Премиера и излъчвания – БНТ HD
   Аудитория – 100 000 души

• Радио участия в ефира на Дарик Радио, БНР, Power FM
   Номинация за годишните награди на Read & Travel България 
 

Публичност и отразяване – 2016г.

https://www.facebook.com/watch/?v=1804110969805029
https://www.facebook.com/watch/?v=1922916581257800


• Промо клип
   Премиера  –  Triathlon in the World 
   Аудитория – 100 000 души
   Отзвук (Instagram) – 15 000 гледания

• Късометражен филм
 Премиера – на фестивала So Sport, част от So Independent Film Festival
   Аудитория – 500 души
   Отзвук (Facebook reach) – 150 000 души

• Телевизионни интервюта в сутрешни блокове
   и репортажи в централни спортни емисии
• Радио участия в ефира на Дарик Радио, БНР, Power FM
• Печатни и онлайн публикации – Капитал, Дневник, Gong.bg, 

Sportal.bg, ClubZ, Off News, 360°

 

Публичност и отразяване – 2017г.

https://www.facebook.com/watch/?v=1945792732303518
https://www.facebook.com/watch/?v=1964024387147019
https://bnt.bg/bg/a/triatlon-lvsko-srtse-koyto-obedinyava-sport-priroda-i-trakiyski-svetilishcha
https://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/triatlonistat-filip-shavov-goljama-opasnost-e-da-si-preskochish-granicite.html


• Промо клип
   Премиера  –  Facebook & Instagram and Youtube
   Аудитория – 300 000 души
   Отзвук – 130 000 гледания

• Рекламен спортен клип /aftermovie/
   Премиера  –  Sofia Film Fest 2019
   Аудитория – 10 000 души
   Отзвук – 300 000 гледания

• Награди „Златна роза“ за туристическо събитие на България
   за 2018г. – Министерство на туризма

   I-во място за рекламен филм в категорията „Спорт и 
   приключения“ на XIV Международен Тур Филм Фест – 
   „На източния бряг на Европа“ във Велико Търново

• Събития на общността - линк
   Редовни сбирки и тренировки за членове на общността
 

Публичност и отразяване – 2018г.

https://www.facebook.com/1720133404869453/videos/1689704221138768
https://www.facebook.com/watch/?v=2017626921693871
https://www.facebook.com/pg/LionHeartUltra/events/?ref=page_internal


Публичност и отразяване 2019г.
• Промо клип 
   Премиера  –  Facebook & Instagram and Youtube
   Аудитория – 100 000 души
   Отзвук – 20 000 гледания

• Рекламен спортен клип /aftermovie/
   Премиера  –  Дни на предизвикателствата 2019
   Аудитория – 3 000 души
   Отзвук – 50 000 гледания

• Късометражни продукции
   Премиера  –  Facebook & Instagram and Youtube
   Аудитория – 200 000 души
   Отзвук – 50 000 гледания

• Отразяване в национални медии - медиен мониторинг от SiteMediaPR
   Печатни и онлайн публикации в Капитал, Дневник, Sportal.bg, Gong.bg, Offnews.bg, 
Darik News, БНР и други регионални медии

• Включване в международния календар TRImapper.com

https://www.facebook.com/watch/?v=693058594548764
https://www.facebook.com/watch/?v=469679853652133
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=353983748614149&external_log_id=7659b0a3-cd67-45b2-ad56-3cf7812965d1&q=%D0%BB%D1%8A%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%20lion%20heart%20ultra
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=452158882216030&external_log_id=7659b0a3-cd67-45b2-ad56-3cf7812965d1&q=%D0%BB%D1%8A%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%20lion%20heart%20ultra


Арк
Публичност и отразяване 2020г.

• Рекламен спортен клип /aftermovie/– линк:
   Online премиера
   Аудитория – 25 427 души
   Отзвук – над 50% от билетите за 2021г. продадени в първите 48 часа

• Участие в организирането на държавните първенства по триатлон
   Аудитория – над 500 деца и юноши

• Отразяване в национални медии

   Отразяване на живо от Базов лагер от „Тази Неделя“ и новините 
   по БТВ в деня на състезанието;
   Печатни и онлайн публикации в Капитал, Дневник, Sportal.bg, 
   Gong.bg, Offnews.bg, Darik News, БНР и други регионални медии;

• Медиен мониторинг от SiteMediaPR + отзиви от партньори

https://www.facebook.com/1720133404869453/videos/672502990297608
https://www.facebook.com/1720133404869453/videos/672502990297608
https://www.facebook.com/1720133404869453/videos/672502990297608
https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/video-sabota/lavsko-sarce-parvijat-ultra-kros-triatlon-v-balgarija.html


contact@lionheart.bg        LionHeartUltra
00359/888 181800lionheartultra www.lionheart.bg

https://www.facebook.com/LionHeartUltra
https://www.instagram.com/lionheartultra/?igshid=1p0iow0hszj5m&fbclid=IwAR1fsB_8U9C32EplcDfl58XtxnxFch0XMODbbWUR-FeSDn3OTFOg7Y9u8Es

