КБС "Аякс" - Троян
Понеделник, 9 Ноември 2020

Биатлон и стрелба КБС „Аякс”-Троян
Председател: Минчо Топалски
Тел. 0888938603
Треньори: Цветан Цочев
Момчил Кинов, тел. 0889433776
Адрес: ул.”Тома Хитров” №10
e-mail: vector_tr@abv.bg, biathlon_ayaks@abv.bg
Клуб по биатлон и стрелба „Аякс“ е регистриран през 1994 год., като юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Сдружението е регистрирано в Националния
регистър на Спортните организации, като член на Българска Федерация по Биатлон.
Ръководи се от пет членен Управителен съвет с председател Минко Василев Топалски.
Клубът е наследник на отбора по биатлон към Организацията за съдействие на отбраната.
През целия период от създаването си до днес, не е преустановявал дейност и е един от водещите
клубове в страната. Всяка година тренират и са картотекирани за участия в състезания между 25 и 35
състезатели.
Работи се с всички възрастови групи и към момента се подготвят 42 състезатели.
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През двадесет и четири годишният период в клуба, са израснали много състезатели попълнили
редиците на националния отбор. Само на последните Зимни Олимпийски игри представиха страната ни,
четирима състезатели, наши възпитаници: Владимир Илиев - единственият Европейски шампион по
биатлон за България, Стефани Попова, Милена Тодорова - една от най-младите участнички на ОИ 2017
г. и надежда за женският национален отбор, и Емилия Йорданова.
За целия период клубът създава и надгражда собствената си материална база. Разполага с два модерни
комплекса за биатлон. Единият е изграден изцяло със собствени средства, върху дарена земя от
Община Троян. Намира се срещу старите гробища. Другият комплекс е изграден по проект на
Министерство на младежта и спорта, намира се до мото полигон Троян и към момента е предоставен за
ползване и на клуб по биатлон „Амбарица“.
Подготовката се осъществява на стадиона, стрелбищния комплекс срещу старите гробища, пътя за
махала Длъжковска, като трасе за ролер ски и писта на Беклемето.
За подготовката на отбора се грижат трима треньори: Цветан Цочев, Надежда Ночева и Станка
Комитова. И тримата отговарят на изискванията на Министерство на младежта и спорта за
квалификация.
Всяка година клуб „Аякс“ провежда или е домакин на състезания от спортния календар на Българска
Федерация по биатлон. През месец септември традиционно вече пет години се провежда Национално
първенство по биатлон за ветерани.
Съдийска колегия от 25 човека, от които 4 с международна категория, обезпечават провеждането на
състезанията.
За последните три години, от участия в състезания, проведени в страната състезателите са спечелили
общо 169 подиума: 62 първи, 61 втори и 46 трети места.
За официални резултати от състезанията може да посетите сайта на БФ Биатлон - http://biathlon.bg/.
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