


 СК „Триатлет“ е един от най-
старите клубове по триатлон в  
България. 

 Първоначално дейността се 
осъществява под формата на 
различни организации и 
сдружения, а официално СК 
„Триатлет“ е регистриран през 
1993г. 

 От  тогава до сега клубът 
функционира активно и развива 
дейността си на територията на 
община Карлово, като 
сдружение с нестопанска  цел. 

 Спортистите  на СК „Триатлет“ 
участват на състезание за първи 
път през 1986г., а към днешна 
дата клубът има изградени 
множество медалисти от 
държавни първенства, балкански 
шампиони, вицебалкански 
шампиони, участници на 
европейски купи и медалисти от 
международни турнири.



 Марин Маринов – дългогодишен треньор на 
шампиони и учител въвежда този спорт в 
гр. Баня през 1985г. 

 Под негово ръководство състезателите на 
клуба за първи път имат възможност да 
вземат участие в държавни първенства и 
международни туринири. 

 Някои от най-изявените му състезатели са: 
Георги Славов, Иван Стоянов, Стефан 
Друнин, Нено Маринов, Иван Керезов, 
Тихомир Резашки, Вълко Друнин, Ненко 
Берберов, Йонко Камбуров, Тодор 
Димитров, Чавдар Славов, Иван Керезов, 
Иван Попов, Кирил Серкьов, Иван Лалов, 
Слави Неделчев, Галин Гюров – многократни 
държавни шампиони и медалисти от 
международни първенства. 

 След смъртта на Марин Маринов неговите 
състезатели Иван Попов и Иван Керезов –
безапелационни шампиони в триатлона, и 
разновидностите му, заедно инж. Стамен 
Гешев  продължават да се грижат за 
съхраняването на триатлона и развитието 
му в гр. Баня 



 От 2005г  до сега главен треньор е Иван Попов, възпитаник 
на НСА „Васил Левски“. Под негово ръководство изявени 
спортисти на клуба са: 

 Георги Рачев - държавни титли, вицебалкански шампион, 
медалист от международни турнири

 Ивайло Рачев – 12 държавни титли 

 Константинос Йоанидис – 17 държавни титли, учатник на 
балкански първенства за мъже

 Станимир Бочев – държавен шампион по акватлон, топ 5 на 
Балканско първенство за мъже, участник в 6-ти Летни 
световни военни игри. 

 Мария Башлийска – 14 държавни титли, медалист от 
международни турнири, топ 5 на балкански първенства.

 Христина Караколева – 24 държавни титли, балкански 
шампион и медалист, призьор от международни турнири, 
топ 20 на европейски купи.

 Ирена Атанасова – 15 държавни титли, участник в 
балкански първенства и медалист от международни 
турнири.

 София Петрова – държавни титли, балкански шампион, 
медалист от международни турнири.

 Йолена Гешева - 35 държавни титли, участник на 
европейски купи и  балкански първенства.

 Станислав Ванев – многократен държавен шампион, 
балкански шампион и медалист от меджународни турнири, 
участник на европейски купи. 

 Иван Иванов – базапелационен държавен шампион през 
2019 и 2020г.

 Александър Славов, Борис Събчев, Люба Киричева, Веселин 
Мерудийски, Петя Попова, Мария Нечева, Атанас Шопов, 
Теодор Танев, Ивайло Донев, Йоана Попова, Иван Иванов, 
Александър Янчев, Теодора Гешева, Никола Манкин, 
Десислава Делкова – държавни шампиони.



 Преди  10 години деятели на спорта в Баня, заедно с клуба 
реализират една от мечтите на Марин Маринов – организират 
първият кростриатлон в България. От тогава до сега 
инициативата се е превърнала в запазена марка на клуба и 
обединява в себе си млади и стари. Състезатели и аматьори 
мерят сили в различни възрастови групи и щафета. Двамата 
най-изявени състезатели на клуба през съответната година 
получават призовитите купи „Николай Попов и Марин 
Маринов“ в памет на основателите на клуба. 



 Ежегодно „Триатлет“ организира 
и национален турнир по 
дуатлон. Локацията на 
състезанието е път към ПСОВ –
Сопот, като предлага напълно 
равнинно трасе. „Карловска есен” 
е празник за дуатлона, защото 
обединява в себе си млади и 
стари, професионалисти и 
начинаещи. Най-малките 
участници,които взимат участие 
в надпреварата са 4-5годишни.





Контакт: 

 +359 87 832 3826 Иван Попов –главен треньор и председател

 Запитвания за индивидуални тренировъчни програми

на имейл: ivan_popov1982@abv.bg

 Линк към Фейсбук групата на СК „Триатлет“ Баня  
https://www.facebook.com/groups/103609693114731/
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