


История

Триатлонът във Варна започва в средата на 80-те 
години с успехите на един от най-успешните 
български триатлонисти - Евгени Ставрев. 
Първоначално той се занимава с плуване 
(национален рекордьор на 1500м свободен стил) и 
модерен петобой, а от 1985 г. е триатлонист 
състезаващ се за клуб Черно Море. Бил е 
многократен национален шампион. По-значимите 
му успехи са 8-мо и 13-то място в стартове за 
световната купа, които са и първите по-сериозни 
успехи за българския триатлон. Евгени Ставрев 
взима участие и на две световни първенства – през 
1990 г. в Орландо (САЩ), където се класира 62-ри и 
през 1991 г. в Гоулд Коуст (Австралия). След 
контузия през 1992 г. е принуден да прекрати 
спортната си кариера. 
Няколко години по-късно той продължава като 
треньор и подготвя националните ни състезатели 
Велислав Найденов и Петър Христов. Под негово 
ръководство те се състезават от 1995 до 1997 като 
неизменно са на подиума във вътрешните 
първенства. На международната сцена са 
участници в европейски, световни първенства и 
купи, както и много състезания с ранг ETU Prestige 
и ITU Prestige.

 Петър пчели първо място на Европейско 
първенство за младежи до 21 г. в Унгария. Най-
доброто постижение на Велислав извън граница е 
9-то място на Европейската купа на остров Родос 
през 1996. Състезават се за “Черно море”, Варна.

 През 2007 Николай Беджев регистрира клуб по 
триатлон СКТ “Варна”. 



Състезания
 През 2008 клубът организира първото състезание по триатлон във Варна, 

което бе Държавно първенство от календара на Българската федерация по 

триатлон. През 2009 във Варна беше проведена Европейска купа за мъже и 

жени. Организатори бяха СКТ “Варна”, Община Варна и БФТ. Същите 

организират през 2010 последното проведено състезание по триатлон във 

Варна, като то беше със статут на Държавно първенство за всички възрасти, 

както и кръг от Балканска купа за младежи и девойки до 15 г.



СКТ Три Тийм Варна
 В началото на 2020 г., 7 ентусиазирани и мотивирани спортисти от Варна, 

обединени от общата си страст към движението, предизвикателствата и природата, 
учредяват Спортен клуб по триатлон TRI Team Varna, който впоследствие е става 
член на Българската асоциация по триатлон.

 Цели. Стремежът ни е да работим за разпалване на тази страст у всеки, който иска 
да предизвиква себе си и да се развива. Основните принципи, които ни ръководят 
са взаимопомощ, добронамереност, честност, безопасност, отговорност, 
толерантност и уважение. Приятелската общност от триатлети осигурява 
подкрепяща, вдъхновяваща и мотивираща среда за тренировки и състезания в този 
чудесен спорт, среда, която да помага да се развиваме като спортисти и хора и ще 
ни води по пътя към успехите.



Стратегия

 Популяризиране на спорта триатлон на местно 
равнище като част от физическата култура на нацията, 
както и сред всички граждани;

 Популяризиране на здравословния начин на живот; 
възпитаване и изграждане на навици и умения във 
физическата култура, в опазване на природата и 
формиране на активна гражданска позиция;

 Установяване и осъществяване на взаимодействие и 
сътрудничество с други национални и международни 
клубове и организации със сходна дейност;

 Опазване здравето на спортуващите чрез повишаване 
на организаторската култура, повишаване на 
общественото съзнание и отговорност към спорта и 
здравето.



Дейност и успехи
 Клубът е регистриран официално през 

Януари 2020г., като до момента в него 
членуват 31 спортисти под ръководството 
на треньора Калоян Лучков. 

 Председател на клуба е Райко Николов

 В кратката си дейност клубът е 
организирал открити тренировки, в които 
се включват ентусиасти. По този начин 
броят на състезателите в клуба се е 
повишил драстично. През 2020г. Три 
Тийм Варна взе участие в Държавно 
първенство по тритлон в гр. Русе, 
организирано от БАТ. Състезателката Ева 
Златанова спечели сребърният медал при 
жените. От 2021 година в клуба се 
включват и деца.



“Триатлонът много ми харесва! Нямам 

търпение да се състезавам!” Юлия, 7г.

 Контакти:

Email: triteamvarna@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/TriTeamVarna


