
Спортен клуб “Палазов”
Учреден през 2013г.

Управител: Георги Димитров Палазов



 Брой състезатели: 18 

 Треньор: Георги Палазов

 Успехи: Класирания в призовата тройка на няколко държавни първенства по акватлон и 

триатлон.



Спортен Клуб “Палазов”
Спортен клуб “ Палазов ” е учреден през месец май 2013г. учредител,

управител и треньор на клуба е Георги Палзов. По време на осем годишната

ни история, през клуба са преминали множество състезатели и любители на

триатлона. Ежегодно наши състезатели вземат участия в международни и

държавни първенства. В момента за клуба се състезават 11 мъже, 7 деца.

Клуба се стреми да популяризира спорта и да помогне максимално за

постигане целите на нашите състезатели.



Дейности, които спортен клуб 

“Палазов” организира
Спортен клуб “Палазов” организира тренировки за всички възрастови групи,

на спортната база на Технически Университет-София, в частност на басейн

“Октомври”. Тренировките се провеждат в сутрешни и следобедни часове. Наши

състезатели вземат участия в множество плувни състезания, маратони и се

представят отлично на международни и държавни състезания по триатлон.



Триатлонът в София
Триатлонът в София е на сравнително добро ниво. Благодарние на

спортните съоръжения в столицата - планинските и градски маршрути за

упражняване на колоезденето, трасетата и стадионите за бягане, както и

плувните басейни с които разполага спортната общност в София, създава

възможност, тук да се готвят за състезания и да практикуват любимия си

спорт, много спортисти в София. Града разполага с летище и е близо до две от

границите на България, което предразполага за организиране на състезания с

висока посещаемост на състезатели от съседни страни.



Стратегия за развитие на 

спортен клуб “Палазов ”
Стратегията за развитие на спортен клуб “Палазов” в следващите няколко 

години е да разшири триатлонската общност. Да вземе участия в престижни 

турнири и да постигне добри резулатати и класирания. Имаме желание да 

развием дейността на клуба като разширим възможностите на клуба да тренира 

състезатели и на други басейни в София, както и да увеличи треньорския си екип.



Контакти

адрес: гр. София, ул. “Росарио” №1, Студентски Комплекс, ПК: 1700

GSM: 0895 313 919 

e-mail: akulite.palazov@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/SwimmingClubPalazov

Website: http://palazov.bg/
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