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Създаването и развитието на спорта кану-каяк в страната е свързан с успехите и
дейността на деятели, спортисти и ръководители от Видинския край. От създаването
на спорта кану-каяк през 1954 година до днес неизменно в участието на големи
първенства и в неговото ръководство в национален мащаб участват представители на
видинския спорт.

КРАТКА ИСТОРИЯ

Първият клуб по кану-каяк във Видин е създаден през 1956 година, като още на
първите международни изяви в този спорт са участвали
видински представители
. На първото участие на България на Европейско първенство през 1959 година
видинският състезател по кану Богдан Иванов, печели пето място. Богдан Иванов
участва и като първи български представител на едноместно кану 1000 метра на
Олимпийските игри в Рим през 1960 година, а през 1964 година печели шесто място на
олимпиадата в Токио и е удостоен с първото отличие в България за този спорт
“Заслужил майстор на спорта”. Първото участие като официална българска федерация
по кану-каяк е на световното първенство в Яйце Югославия, където видинският
представител на кану Борис Любенов се класира на шесто място в дисциплината 1000
метра.

Най-големият български успех от международни изяви отново е свързан с видинския
кану-каяк. През 1970 година България печели първия си медал от Световно
първенство. На двойка кану 1000 метра видинчаните Сашко Илиев и Борис Любенов
печелят бронзов медал. Двамата са обявени за почетни граждани на Видин, а България
има вече отличие от световно първенство. През 1975 година видинчанина Стефан
Илиев печели отново бронзов медал от Световното първенство в Белград в двойка кану
с Иван Бурчин.

И най-новата история на българския кану-каяк отново е свързана с Видин. Кануистът
Деян Георгиев е спечелил досега: сребърен медал на Европейско първенство на кану
едноместно 1000 метра; сребърен медал на кану едноместно 500 метра и бронзов медал
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на кану едноместно 1000 метра; отново на Европейско първенство при младежи.Деян
Георгиев е бронзов медалист, а на двуместно кану на 500 метра с Адан Алиев печелят
бронзов медал на Европейското първенство в Италия и единствената олимпийска квота
за страната ни в този спорт.

На 20 декември 2008 година във Видин се създава нов клуб, който носи името на
заслужилият треньор, деятел и създател на видинското гребане „Иван Нейов” – Ванто.
С решение на Управителния съвет на Българската федерация по кану-каяк през януари
2009 година на СК „Ванто” има издаден лиценз и право да развива спорта кану-каяк.
Клубът е регистриран и има изадена лицензия и в Министерство на правосъдието.

Председател на новият клуб по кану-каяк във Видин е Юрий Кирилов, бивш състезател
по кану – бизнесмен. В СККК „Ванто” членуват заслужилите майстори на спорта Стефан
Илиев – бронзов медалист от Световно първенство, Борислава Милкова, - бронзова
медалиска от Олимпийски игри, майстори на спорта, многократни републикански
шампиони, носители на много престижни международни и национални отличия. Общото
събрание се състои от 30 души, а Управителния съвет от петиима бивши състезатели
по кану.

В спортен клуб „Ванто” в момента тренират около 40 деца на възраст от 10 до 16
години. Те се състезават от името на видинския клуб в четири възрастови групи – деца,
юноши младша възраст, юноши старша възраст и мъже - каяк. Двама са треньорите в
новия клуб – Силвана Малинова Пжъстаж и Радослав Георгиев Каменов, които са на
възраст 25 години.

Видинският клуб „Ванто” от създаването си започна да развива дисциплините кану за
деца и юноши и каяк за девойки, които бяха закрити от досегашния клуб по кану-каяк
във Видин - „Бдин 77”.

Първото участие в Републикнаско първенство СККК „Ванто” записа в средата на месец
юни, където взе участие в Държавния отборен шампионат в Русе. В него клуба бе
представен от шестима състезатели на каяк, които участваха в двойки и едноместен
каяк на 500 и 1000 метра.
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Целите, които си поставя СККК „Ванто” са :

Да създаде условия, при които видинските деца да се чувстват комфортно и да се
занимават с удоволствие със спорта кану-каяк. Да развива високото спортно
майсторство, да създава интересни методи за тренировъчна дейност и да участва в
състезателна дейност по кану-каяк , както в страната, така и в чужбина.

С формите и средствата на своята дейност да развива и утвърждава кану-каяка като
начин за здравословен начин на живот.

Основни задачи на СККК “ВАНТО” са:

- Да изгради силна детско-юношеска школа по кану-каяк, като през първата година да
обучи и подготови над 50 деца и юноши по кану и каяк девойки.

- Да привлече кадри и сътрудници за обезпечаване на тренировъчния процес,
състезанията и спортни прояви, организирани от клуба, както и от Българската
федерация по кану-каяк и всички администрации и организации, с отношение към
водните спортове.

- Да бъдат създадени нормални условия за работа и тренировки и възстановяване на
материална база на Гребна база Видин

-Да си сътрудничи с директорите на училища, интернати и други учебни заведения,
които искат да подпомагат дейността на СК “Ванто” и да развиват спорта кану – каяк.

-Да осъществява контакти и сътрудничество със сродни спортни организации у нас и в
чужбина.
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ІV. Спортна база

Спортната база във Видин пригодена за развитието на спорта кану-каяк е Гребната
база. Тя се намира на брега на река Дунав, като сегашното и състояние и възможности
позволяват да се практикува кану-каяк от над 150 - 200 деца. В момента на Гребна база
Видин спортуват около 40 деца само каяк юноши и деца, които ползват около 1/3 от
наличната материална база. В Гребна база Видин има три съблекални, хотелска част,
спортен салон за работа от над 60 деца, достатъчен брой сервизни помещения, две
бани, два хангара, като единият не се ползва от години, няколко моторници и
дърводелска работилница. Има около 10 – 15 лодки кану, едноместни и двуместни,
които не се ползват от години и над 100 лодки каяк – стар модел, които са притежание
от старият клуб “Бдин 77”. Собственик на Гребна база Видин е община Видин. В този
обект може да работят едновременно над 100 деца при наличието на предварително
съгласуван график.

VІ. Очаквани резултати и развитие на клуб “Ванто”

Очакваните резултати след създаването на СК “Ванто” са до края на годината да бъдат
обучени общо 60 деца - 30 на дисциплината кану и 30 момичета на каяк, които от 2009
година да участват в състезанията от календара на Българската федерация по
кану-каяк. Това ще стане след като спорта достигне достатъчна степен на обществена
популярност и достъпност до желаещите да го практикуват.

VІІ Финансиране на СК “Ванто”

Средствата за осигуряване на нормална дейност на клуба през първата година ще се
събират от спонсорство и дарения и колективен или индивидуален членски внос; както
и от средства спечелени от реализирани програми и проекти от клуба;
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