


 Спортен клуб по триатлон 
„Палашев“ е основан през 
март, 2018 год. Клубът бе 
един от последните 
новопостъпили в бившата 
Българска Федерация по 
Триатлон, а сега е горд 
член на съвсем новата 
Българска Асоциация по 
Триатлон.

 Триатлонът индивидуален 
спорт, но успява да покаже 
и значението на работата в 
екип. Усилията, които се 
влагат в поставената цел, а 
именно победа и 
личностно развитие, са 
сбор от усилията на 
останалите членове на 
екипа. СК „Палашев“ винаги 
е работил, изповядвайки 
тази политика!





 През тези три сезона от спортния 
календар, представители на СК 
„Палашев“ се качваха многократно 
на стълбичката, както на 
национална сцена, така и на 
международна. Един от най-
изявените и най-старши състезател 
на клуба – Борислав Палашев –
младши, не е спирал да носи 
успехи още от ранна детска възраст 
в този спорт. Той е държи титлата 
„Държавен шампион“ в ръцете си от 
прекалено дълго време за 
различните възрастови групи, в 
които се е състезавал. А тази 
година триумфира и като 
„Държавен шампион при мъже-
спритова дисципина“. Борислав е 
един от малкото български 
триатлети, които славят името на 
България от години в този спорт в 
чужбина, участвайки на различни 
Европейски първенства, 
шампионати и фестивали, 
включително той успя да вземе 
участие и в квалификация за 
младежката олимпиада. 



 Никол Колишева не е 
имала предишен 
сблъсък с триатлона, 
но още от първия си 
състезателен сезон 
не е спряла да обира 
златото. Тя също е 
„Държавна 
шампионка“ през 
тези три години и не 
възнамерява да 
споделя тази титла с 
никого. Борислав 
Палашев и Никол 
Колишева имат 
официална покана 
от Българска 
Асоциация по 
Триатлон за 
сформиране на 
национален отбор 
по триатлон. 



 Красимир Георгиев 
е един от най-
малките ни 
състезатели, но по 
нищо не отсътпва 
на по-големите. 
Той е държавен 
шампион, не спира 
да се раздава и да 
заема винаги 
челните позиции. 
Развитието на 
Красимир и на 
неговите връстници 
е от изключителна 
важност за СК 
„Палашев“, защото 
все пак се готвят 
още от сега за 
национален отбор. 



 Успехите не спират до тук! Габриела Теодосиева, Елизабет Мерк, Кристин 
Мерк, Авиела Мерк, Християн Пранджев, Дарина Василева, Ивелина 
Колишева са атлети, които тази състезателна година започнаха да пишат 
своята кариера в триатлона. Всеки един от тях се е качвал на стълбичката, 
въпреки факта, че се състезават за първи път. Александър Тодоров, 
Кристиян Колев, Дейвид Мерк и Леонора Прокопова започват своето 
участие под името на СК „Палашев“ през новата състезателна година –
2021. Всичко това е последвано и с шест отборни титли, благодарение на 
треньора Борислав Палашев – старши.



Контакти: 
Антония Палашева, председател – 0896898706

A_palasheva@yahoo.com
Борислав Палашев, треньор – 0906898707

Линк към  ФБ страница: 
https://www.facebook.com/scpalashev
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