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Спомняйки си за този спорт във Видин, не може да не споменем първопроходника на
видинските щанги зт и змс Илия Николов, който създаде видинската тежкоатлетическа
школа, превърнала се в люлка на световната юношеска тежка атлетика. За справка, от
видинската школа през 1968 година се е учил и треньорът на столетието зт Иван
Абаджиев. От нашата школа излязоха десетки щангисти, които се вливаха в
националните гарнитури - 29 майстори на спорта, 3-ма заслужили майстори и 4-ма
заслужили треньори. А отборът на Видин участва в 20 международни срещи, в две
олимпиади в Токио през 1964-а и Мексико през 1968-а година.
Под ръководството на Илия Николов бяха поставени един световен рекорд от 140 кг в
повдигането за мъже от змс Богомил Петров и 20 световни рекорда за юноши, както
следва: 9 от змс Цветко Петков, 8 от мс Рилко Флоров и 3 от мс Людмил Страшимиров.
Цветко Петков е и единственият, който участва в състава на националния отбор,
класирал се отборно на първо място в света.
Много планове за себе си имаше като състезател Людмил Кочев, но повече от тях той
осъществи като треньор. Негови възпитаници са олимпийският шампион от Сеул през
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1988 г. Борислав Гидиков и световният шампион Стефан Ботев, а воденият от него
отбор на „Славия" успя да спечели и отборната републиканска титла.
Сред основоположниците на тежката атлетика във Видин е и зт Любомир Градинаров,
който по-късно става генерален секретар на Европейската федерация и съдия на
олимпиадите в Мюнхен, Монреал, Москва, Лос Анжелис и Сеул.
От масажист на олимпиадата в Мексико до генерален секретар на българската и
европейската федерация по вдигане на тежести се издига зт Иван Тонин, който също
като съдия участва на четири олимпиади.
Най-големият принос на видинската школа е в юношеската тежка атлетика, където
може да добавим още имената на Северин Костов, Владимир Тодоров, Любомир
Митракиев, инж. Тошко Павлов, член-кор. на БАН проф. Венелин Живков - студентски
шампион, Милко Миков, Младен Младенов, Зоуфикяр Мустафов, мс Красимр Станев и
др.
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