
Да гребеш към върха, след като си паднал лошо на земята...   

Станилия Стаменова е от мъжките момичета в българския спорт. С нея се запознах 
лично съвсем случайно. Бях в Турция, командирован заради подготвителните 

лагери там на доста от футболните ни отбори. Докато обикалях хотели и игрища 
в Белек, видях в далечината, на брега на езерото, до едно кану, дамски профил и 
български флаг. Отидох при Станилия, която се готвеше за Европейското 

първенство в Загреб през 2012-а година. Сама, само тя и кануто... Направихме 
интервю. Беше толкова усмихната и положително настроена. В същото време със 
силен дух и огромна мотивация, която се усещаше. 

Момичето явно се беше подготвило добре в Турция, защото на въпросното 

Европейско спечели първия си от четири златни медала в нейната кариера. Още 
два пъти покори Европа - през 2014-а в Бранденбург и през 2015-а в Рачице. 2015-
а е най-успешната година за Станилия, след като тогава стъпи и на световния връх 

- злато на 200 метра едноместно кану в Милано, Италия. 

Стаменова се класира за първи път в челната тройка на Световната купа по кану-
каяк през 2011-а в Познан, когато спечели второто място. Има общо 9 медала. 
Освен четирите златни, още толкова сребърни и един бронзов. 

Тя не е от род на спортисти. Нито родителите й, нито техните родители са се 

занимавали със спорт. Но е била дете, пълно с енергия. И е трябвало тази енергия 
да бъде изразходвана. По правилен начин. Всичко започва, когато е пети клас. 
Треньори по лека атлетика обикалят столичните училища, за да набелязват 

таланти. Впечатлени са от малката Станилия, която покрива всички нормативи и 
винаги е номер 1. Да, бъдещата световна и европейска шампионка в кануто, където 

най-важни са силните ръце, започва на пистата, където най-важни са силните 
крака. 

Любопитен факт е, че 11 години се занимава с лека атлетика и точно толкова с 
кану-каяк след това.  

"Не е имала щастливо детство - само тренировки", може би ще си кажат някои от 

вас. И ще сгрешат. Мит е, че спортистите са вглъбени само и единствено в 
тренировките, че едва ли не се превръщат в "спортни зомбита", в роботи...  

"Не, и дума да не става - имах страхотни детски години! Спортът не ми ги 
отнемаше, точно обратното - направи ги още по-интересни и ме изгради като човек 

в живота. След училище дълго време играех с приятелите си. Бях по-често в мъжка 
компания. Колко бели свършихме... Имаше време за всичко. Тогава технологиите 
не бяха така развити, както днес. Играехме в квартала, под небето. А не у дома на 

телефоните", спомня си Станилия Стаменова в един от разговорите ни. 

И продължава: "Бях доста палаво дете, наистина. Много пъти съм се прибирала 
вкъщи с лошо ударена глава, ожулени колена или... счупена ръка. И точно заради 
тази огромна енергия майка ми ме посъветва да се запиша и да тренирам някакъв 

спорт. Малко след това в училище дойдоха треньорите по лека атлетика и ме 
харесаха". 



Всичко върви добре за момичето, което има честта дори да тренира с Тереза 
Маринова. За да дойде много тежък момент - на 22 години пада лошо при 

тренировка на овчарски скок, разкъсва връзки на глезена. Толкова е болезнено, че 
не може дори да ходи. Тя още не знае, че въпросната контузия, нещо ужасно, в 
крайна сметка ще я изстреля към златните медали в... кану-каяка. 

Малко преди травмата е забелязана от специалисти във водните спортове, по 

време на летен курс по академично гребане. Показва качества и там. 
Възстановяваща се от контузията в глезена, Станилия се сбогува с леката 
атлетика, за да се насочи към новото си предизвикателство, да се докосне до 

кануто и водата, които се превръщат във втори дом за нея. 

"Всяко зло за добро, наистина е така! От леката атлетика станах здрава в краката, 
но още в ръцете, в гърба. В кану-каяка именно това е важното - да си силен в 
ръцете и гърба. Реших, че занапред това ще е моят спорт, в който искам да се 

развивам и да постигам успехи. Още от първия ден давах най-доброто от себе си. 
Вдигнах глава след травмата, не се отказах. Винаги попивах всичко от по-
опитните, слушах съветите им", казва Станилия. 

Тази година тя беше единствената българска представителка в кану-каяка на 

Олимпийските игри в Токио. Завърши пета на четвъртфиналите в дисциплината 200 
метра спринт с кану. На 33 години, световната и трикратна европейска шампионка 
даде време от 48.939 секунди и завърши с почти 2 секунди зад победителката от 

Беларус Алена Наздрова. Станилия сбъдна и тази своя мечта - да участва на 
Олимпиада. Направи два старта, а четвъртфиналът беше последното й състезание в 

успешната кариера, защото след Игрите в Токио се оттегли от активния спорт. 

Във всеки спорт има трудности, контузии, но и огромно удовлетворение, когато 
постигнеш целите си. Стъпиш ли на стълбичката с медал на гърдите, видиш ли как 
се издига българският флаг, чуеш ли нашия химн, всяка травма е забравена, всяка 

сълза от миналото е още по-гореща сега, но от радост. Всяка жертва си е 
заслужавала. Това ще ви го каже всеки атлет. 

"Винаги трябва да гониш целите си - в спорта, в живота като цяло. И никога да не 
се отказваш. Да, когато си по-млад е по-лесно, кипиш от енергия и жажда за 

успехи. Постигнеш ли ги, става по-трудно да се задържиш на върха и да гониш още 
и още", отбелязва Станилия. 

"Спортът е магия, която трябва да бъде усетена лично от всеки. Минусите са ясни - 
контузиите. Тогава е най-тежко. Но плюсовете са в пъти повече. Страхотно е да 

се усъвършенстваш, да се изградиш в даден спорт, да станеш майстор. Чувстваш се 
пълноценен, а дисциплината ти помага след това и в живота. По-деен си. Като 
говорим за контузиите - тези, които не тренират, също не са застраховани от 

травми. Наскоро един мой приятел скъса менискус само от разходка в парка. Нека 
всяко едно дете, всеки един подрастващ слуша сърцето си, вътрешния си глас, 
своята интуиция. Да не позволява никой друг да му казва "прави това" или "прави 

онова". Да гони своите цели и мечти. Важното е да бъдем добри хора и да си 
помагаме. Да сме удовлетворени от самите себе си, независимо с какво се 
занимаваме", е ценният съвет на шампионката Станилия Стаменова към всички 

нас. 



Това е историята на поредната силна българка, която записа своето име в 
историята на спорта. Защо ви запознах именно с нея? Защото олицетворява поуки, 

които е хубаво да извлечем. А именно - спортът не отнема детското или 
юношеското ти време. Спортът не е страшен заради контузиите в него. Спортът не 
е праволинеен, никога не е късно да се преоткриеш в него. И, много важно - 

спортът не е на всяка цена, не е по задължение. Той е любов и страст. Начин да се 
изградиш като личност, да придобиеш качества, които ще са ти полезни във всички 
сфери на живота. Той изгражда и ползите му са много повече от малките минуси. 

Спортът е феномен и никога не знаеш къде може да те отведе. В случая 

на Станилия атлетическата писта се превръща в езеро и кану. Което тръгва към 
върховете. И сега, вече оставено от нея на брега, точно то оставя у зрялата жена 
спомените за медали, успехи и гордо веещ се български флаг. Спомени, които няма 

как да отплават с времето... 

 

 


