
Странно почна това 
първенство. Победи 
навън, загуби у дома, 
напрежение по оста 
фенове-треньор-пре-
зидент. И въпреки 
всичко това футбо-
листите на „Славия” 
записаха вече четири 
победи и подобряват 
играта си. Кой прав, 
кой крив в тези кон-
фликти, едва ли е от 
голямо значение. Все-
ки за себе си е прав. 
Хората от трибуните, 
че искат уважение от 
треньора и ръководс-
твото, наставникът, 
че трябва да му се 
даде шанс, а шефове-
те, че са подсигури-
ли всичко за клуба. 
Само като се замис-
ли човек, че други 
три тима от София не 

играят на клубните 
си арени е достатъ-
чен фактор затова. 
А точно ситуацията 
с лицензирането на 
стадиона в полите на 

Витоша нагледно по-
каза как могат да вза-
имодействат за доб-
рото на „Славия” ръ-
ководство и фенове. 
След края на миналия 

шампионат от „бяла-
та” къща отправиха 
апел към славистката 
общественост за по-
мощ в привеждането 
на клубния стадион 
във вид отговарящ 
на изискванията за 
„А” група. И тогава си 
пролича прослову-
тият славистки дух и 
десетки фенове по-
могнаха безкористно 
за това. Така трябва да 
е и за напред, защото 
всички ние хората 

от трибуните, ръко-
водството, треньора, 
футболистите, жур-
налистите от вестник 
„Славия” искаме само 
едно: „белият” тим да 
върви напред! Заед-
но в името на славис-
тката идея. Друг път 
няма. 
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Не разбираме позици-
ята на известния славист 
г-н Юлий Москов, който 
за последен път бе забе-
лязан на ст. „Славия” през 
ноември по време на чес-
тването на 100-ия брой на 
„бялото” клубно издание.

Разбира се, че ругатни-
те и псувните не би тряб-
вало да са в „арсенала” на 
нито една агитка, най-мал-
кото на славистката пуб-
лика, която с основание 
се гордее със своя морал, 
възпитание и търпимост. 
В същото време не е по-
нятна и „забраната” да се 
изказва различно мнение 
по това, което се случва в 
клуба и играта на отбора 
от становището на ръко-
водството. Защото освен 
подкрепа из стадионите 
на цяла България, футбо-
листите на „Славия” чуват 
най-гръмко скандирането 
на името на отбора имен-
но от въпросните „хули-
гани”. Някои от тях може 
би наистина са по-резки 
и по-крайни, но всички 
обичат “белия” клуб.

Но, г-н Москов, разбе-
рете ги и тях – те са млади 
момчета и част от тях не 
помнят място в тройка-
та на „Славия”. Видели са 
една победа над ЦСКА и 
„Левски” в това десети-
летие. Не са подкрепяли 
любимците си в мач от 
европейските турнири – 
последният бе през 1996-
а... С ръка на сърцето – та-
кава „Славия” ли искате да 
виждате, г-н Москов?

На честването на 100 
броя на в. „Славия” вие 
казахте публично към Ве-
лислав Вуцов, че има „По-
зорен произход за един 
треньор на „Славия” – бил 
левскар”. Важи ли същото 
и за Емил Велев, чийто 
телефон още звъни с хим-
на на „Левски” и до скоро 
идваше на мачовете на 
стадиона в „Овча купел” с 
автомобил, който в номе-
ра си съдържа годината 

на основаване на „сините” 
– 1914?

Това нормално ли е 
според вас за този „при-
знат професионалист”, 
както пишете? 

Има един много прост 
начин Венцеслав Сте-
фанов и Емил Велев да 
накарат трибуните да за-
мълчат – не със заплахи, 
а поне с 4 поредни побе-
ди. Две вече дойдоха – в 
Благоевград и над 
„ Л о к о м о т и в ” 
(Пловдив) у 
дома. Нека 
се случи 
същото с 
„ А к а д е -
мик” и 
ЦСКА на 
с т а д и о н 
„Славия” в 
следващи-
те два кръга. 
Тогава ще има 
само възторжени 
скандирания и славис-
тката арена ще започне 
да се пълни с повече и 
повече фенове на „бели-
те”. Много, от които стоят 
по къщите си в момента 
отчаяни от състоянието 
на любимия им отбор и 
чакат по-добри времена 
за него.

Затова, г-н Москов 
– тези момчета понякога 
може и да са по-невъз-
държани, и да се държат 
като хулигани. Но преди 
всичко те са слависти! И 
това не подлежи на съм-
нение. Не гасете огъня в 
душите им.

Нека любимците им ги 
радват по-често и наисти-
на няма да има по-щаст-
ливи на трибуните от тях

Още по-голямо недо-
умение предизвика у нас 
статията на Владимир За-
рков, от която струи неве-
роятна омраза към “Сла-

вия” и към нейната пуб-
лика. Зарков отдавна е из-
вестен с пословичната си 
неприязън към “Славия” 
и към всичко, свързано 
с “белите”, сега е претър-
пял пълна метаморфоза 
– той идентифицира 98-
годишния клуб само с 
неговия президент Вен-
цеслав Стефанов. Който в 
момента наистина управ-
лява “Славия” и органи-

зира издръжката 
на клуба, но 

това няма 
отноше-

ние към 
славна-
та исто-
рия на 
доказа-
но най-
с тария 

българс-
ки клуб.
И з н е н а -

дани сме, че ав-
торитетен вестник като “7 
дни спорт” си позволява 
да обижда всички сла-
висти в България, които 
Зарков изкарва само 23-а, 
а това освен, че е абсур-
дно, е гадно и цинично. 
Предлагаме на г-н Зарков 
да преброи публиката 
на благодетеля му Гри-
ша Ганчев и “Литекс” (или 
на друго място в София, 
той добре знае къде), а 
не да преекспонира лич-
ната си незнайна омраза 
към “Славия”, обиждайки 
всички слависти в Бълга-
рия. Защото последното 
представително социо-
логическо проучване го-
вори, че славистите про-
дължават да са третата 
по численост публика в 
България. И “Славия”, за-
едно с “Левски” и ЦСКА, са 
трите български отбора, 
които имат фенове из ця-
лата страна и в чужбина, 

Клубни вести

Издава:  Национален клуб на слависта
Редакционна колегия: Редактор - Камен Огнянов

e-mail: kamen.ognianov@gmail.bg
Отговорен секретар - Свободан Александров

e-mail:  svobodan@abv.bg
Репортери: Асен Даскалов; e-mail:  hibs fan@mail.bg

Ангел Славчев; e-mail:  aslavchev@gmail.com
Адрес: София 1618, ул. "Коломан" №1; тел. 855-93-48
e-mail:  slavia@slaviasofia.com • www.slaviasofia.com

Всеки автор носи отговорност за материалите си.
Редакционно броят е приключен на 14 септември 2010  г.

Банкова сметка на Национален клуб на слависта:
Уникредит Булбанк

IBAN: BG19UNCR76301051491150
BIC: UNCRBGSF

2

Първият брой на
в. "Славия" излиза на 
10 април 2001 година

ISSN 1312-2320
Излиза 10 пъти годишно

До края на 2010 година 
всички желаещи отново 
ще могат да се снабдя-
ват с любимия си вест-
ник чрез Български пощи. 
Каталожният номер 
на изданието отново 
е същият - 666. Цена-

та на вестника при 
абониране се запазва 1 
лев. Абонирането може 
да стане във всяка по-
щенска станция до 15-о 
число. 

За 2011 г. засега або-
намент няма да има.

Вестник „Славия” 
отново с абонамент

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев, Илиян 
Петров, Васил Йотов, Борислав Стоянов, 
Владимир Симеонов, Лазар Ханджиев, 

Йордан Томов, Георги Личев, Антон 
Вълков и Александър Вуйчев за помощта и 

съпричастността по осигуряването излизането 
на в. "Славия" през 2010 г.

а не само в градовете, от-
където са. Защо слависти-
те не идват на стадиона е 
съвсем друга тема, на коя-
то отговорът е лесен – от-
борът отдавна не е това, 
което те искат да виждат. 
Забележи ли се коренна 
и трайна промяна нещата 
ще си дойдат на мястото и 
трибуните на стадиона в 
“Овча купел” ще продъл-
жат да се пълнят.

И нещо много важно 
– “Славия” не е само фут-
болният състав, “Славия” 
са отборите по толкова 
много спортове, донесли  
много спортна слава на 
България. Не го забравяй-
те, г-да Москов и Зарков.

Убедени сме, че само 
с диалогични мнения, из-
слушване на другия (кога-
то се опира на факти, а не 
на измислици и клевети) 

и съвместни усилия ще 
посрещнем и отпразнува-
ме задаващия се уникален 
юбилей – стогодишнина-
та на „Славия”. Дай Боже 
да го съчетаем не само с 
добри игри на „Славия”, а 
и с трайното завръщане 
на отбора сред най-доб-
рите у нас. Нещо, което 
всички ние горещо жела-
ем. А сигурни сме, и Вие, 
г-н Москов, също.

Национален клуб
на слависта 

1 септември 2010 г.

Бележка на редакция-
та. Подчертаните изре-
чения в текста са съкра-
тени от в. “7 дни спорт” и 
не са публикувани. Затова 
в. “Славия” помества пъл-
ния текст на отговора.

Отговор на Национален клуб на слависта до редакцията на в. „7 дни спорт” по 
повод материали на главния редактор г-н Юлий Москов и на г-н Владимир Зарков 

Не хулигани, а слависти! 
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Как ми се иска да 
сме приключи-
ли с абсурдите 

във, около и за „Славия” 
този сезон. А той, сезонът, 
всъщност едва сега за-
почва. Но те, абсурдите, 
вече се нароиха за някол-
ко години напред. Горе-
долу ще има абсурди 
като бройка до момента, 
когато заедно ще чест-
ваме стогодишнината на 
„Славия”.

Ей, хора, опомнете се 
всички – ние ще сме пър-
вите, които у нас ще имат 
тази уникална възмож-
ност. Да отбележат сто-
годишнината на любимия 
си клуб. И то стогодишни-
на – доказана и потвър-
дена с железни факти. А 
не родена постфактум в 
някоя болна амбиция от 
покрайнините на София, 
край морето или под Те-
петата.

В този смисъл всичко, 
което ще се случва в „Сла-
вия”, във футболния клуб, 
в обединения спортен 
клуб, по трибуните, из ме-
диите, в сърцата и душите 
на славистите, вече няма 
как да не бъде пречупено 
и пречупвано през пред-
стоящото честване. Което 
макар и на разстояние 
повече от две години към 
сегашния момент, всъщ-
ност е много близо. И ни 
предстои много работа, 
повярвайте ми.

Затова и ми се иска аб-

сурдите в „Славия” да ста-
ват по-малко, и въобще 
да изчезнат. Доколкото 
може, разбира се. Защото 
при нас, славистите, съв-
сем без абсурди май не 
може...

И така. Абсурдите 
почнаха, след като Емил 
Велев смени Велислав Ву-
цов. Емблематичен лев-
скар смени потомствен 
левскар на кормилото на 
„Славия”. Само по себе си 
във века на хладния фут-
болен професионализъм 
в това не би трябвало да 
има нищо притеснително. 
Тук дори не коментирам 
качествата нито на еди-

ния, нито на другия. Тема-
та ни е за абсурдите.

Абсурд № 1. Незнайно 
кой написа декларация 
от името на всички сла-
висти. Един обикновен 
нахалник си присвои пра-
вото да се изкаже от име-
то на всички „бели” фено-
ве. И се изпъчи – Велев не 
става. Искаме си Вуцов. 
Още по-странно бе, че 
се намери и една иначе 
уважавана агенция, която 
пусна тази „декларация”. 
И това сложи 

сол в отворената 
рана 

още с пристигането на 
Велев на „Овча купел”. 
Уточнявам – тук въобще 
не иде реч дали Велев 
става за „Славия” или не 
става. Въпросът е съвсем 
принципен – всеки тре-
ньор, на когото клубното 
ръководство е гласувало 
доверие, трябва да полу-
чи доверие от трибуните 
и да стартира с подкрепа 
и толерантност от страна 
на феновете. Както и да се 
казва той. 

Абсурд № 2. Същият 
този треньор, който за-

конно се гордее с титла 
от "Герена", не съобрази, 
че точно "Левски" е голе-
мият спортен съперник 
и исторически дразнител 
за всички на "Овча купел". 
И не се притесняваше да 
идва на тренировки и 
мачове (в интерес на ис-
тината вече не го прави) 
с кола, чийто номер бе 
1914 – годината на осно-
ваването на "Левски". А 
телефонът му звънеше 
с химна на "сините".... А 
това просто нямаше как 
да се хареса на феновете 
на "Славия", независимо 
дали са млади или стари, 
дали са от агитката или от 
постоянното присъствие 
на трибуните.

Абсурд № 3. След 
лошите резултати в пос-
ледните контроли Велев 
беше "грабнат" от най-
активните запалянковци. 
Дойде безумната загуба 
от "Калиакра", последва-
на от важния успех в Кюс-
тендил срещу "Миньор". 
И отново разочарование 
на "Овча купел" - 1:2 сре-
щу "Берое" в мач, в който 
славистите на практика 
си вкараха не един, а два 
автогола. Скандирания-
та от трибуните прерас-
наха в обиди. Велев не 
преглътна обидата и по-
каза среден пръст. Проти-
вопоставянето вече стана 
публично..

Абсурд № 4. Отборът 
прави първия си що-годе 
сносен мач в шампионата, 
играе сравнително добре 
и побеждава "Пирин" в 

Благоевград с 2:0.Наред 
с подкрепата към футбо-
листите агитката на "бе-
лите" цял мач скандира 
срещу Велев, често това 
са думи и фрази, които по 
принцип не се пишат във 
вестник. Дори има 

размяна 
на реплики 

по адрес на наставника 
на столичани между при-
върженици на "белите" и 
скучаещата активна фен-
ска група на домакините, 
която по време на мача 
не знае какво да прави, 
защото на терена гостите 

явно са по-добри и заслу-
жено печелят...

Абсурд № 5. На 
връщане в крайпътно за-
ведение са спрели коли 
на "бели" фенове. Спира 
и рейсът, и в създадения 
хаос Велев удря шамар на 
един от запалянковците 
на "Славия".

Абсурд № 6. Включва 
се Венцеслав Стефанов 
със заканата, че няма да 
пусне на следващия мач 
на "Овча купел" фенове, 
които обиждат треньора.

В резултат на всич-
ко това се появи добре 
известният плакат за 
"връщането на 90-те го-
дини...", престоял на три-
буните цяло полувреме 
на мача с "Локомотив" 
(Пловдив) и свален на по-
чивката.

Футболът е устроен 
така, че никога истината 
не е само бяла или чер-
на. От своя гледна точка 
всички са убедени, че са 
прави. И някои от запа-
лянковците, които освен, 
че дават здрава подкре-
па, решиха, че могат да 
оказват влияние и върху 
работата на клуба. И тре-
ньорът, който сигурно 
смята, че е предизвикан 
и е отговорил на подстре-
катели с държанието си. 
Нищо, че в споменатите 
мачове и най-вече в две-
те домакински загуби по 
цял свят публиката ще е 
недоволна, ще освирква 
и ще иска оставка. Друг 
е въпросът, че са много 
малко местата, където 

треньор ще бъде сменен 
ей така, само след някол-
ко мача. У нас обаче става 
– и в ЦСКА, и в "Литекс"... 
И клубният шеф Стефа-
нов смята, че е прав – как 
така някои ще му диктува 
какво да прави в клуба 
и отбора, който той фи-
нансира (или осигурява 
финансирането) и управ-
лява?

Както се казва – пълен 
тупик. И майсторлъкът 
е да се излезе от цялата 
тази бъркотия с позитиви 
за "Славия". Която всъщ-
ност събра добри играчи 
и Велев на първо време 
трябва да покаже и дока-

же, че и с "белите" ще бие 
ЦСКА, както със "сините", 
а после да бие и "сини-
те"...

Как ще стане това? 
Най-лесното е отборът 

да започне 
да побеждава

повече и по-често. Най-
после да бие т.нар. гран-
дове. Спечели ли срещу 
ЦСКА, "Левски" и "Литекс" 
Велев трябва да е сигу-
рен, че никой на стади-
она няма да помни, че е 
паднал от "Калиакра" или 
"Берое". И публиката ще 
започне да се връща...

Иначе е много лесно 
противопоставянето по 
всички фронтове да про-
дължи. Но най-лошото 
е, че то в крайна сметка 
може да торпилира или 
поне да заложи мини и 
под предстоящия веко-
вен юбилей, с който за-
почнах тези редове.

А стогодишнината 
на "Славия" наистина е 
причина, която може и 
трябва да обедини всич-
ки слависти. Но задължи-
телно условие № 1, с ко-
ето трябва да подходим 
към юбилея е отборът на 
"Славия" да бъде силен, 
боеспособен и през сезо-
на 2012/2013 да се бори 
за титлата. Дори и да не я 
спечели, той трябва да е в 
голямата игра.

А с абсурди като сегаш-
ните това просто няма как 
да се случи...

Николай КРЪСТЕВ

Абсурди в бяло

Посоки 3
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Стартът на сезо-
на за “Славия” 
премина изцяло 

под знака на нервите, за-
плахите и обвиненията. 
Публиката, от една страна 
и ръководството, и трень-
орът Емил Велев от друга, 
са в конфликт, от който ни-
кой няма полза. Колкото 
по-скоро и от двата лагера 
направят постъпки за по-
тушаването му, толкова ще 
е по-добре за клуба. Меж-
дувременно на футболния 
терен “белите” постепенно 
започнаха да набират ско-
рост, но реални изводи 
за представянето им ще 
могат да се направят едва 
след дербито с ЦСКА. 

Още в първия кръг на 
шампионата отборът за-
твърди впечатленията, 
че не влиза напълно под-
готвен в сезона. Насред 
“Овча купел” 

“Славия” 
бра голям срам

срещу абсолютния дебю-
тант в “А” група "Калиакра". 
В изключително постен 
и лишен от всякакви до-
стойнства двубой Фили-
пов откри още в началото 
за гостите от Каварна след 
наивна грешка на алжир-
ския национален вратар 
Раис М’Боли, а до края на 
срещата домакините от-
правиха едва два точни 
удара към противниковия 
страж и логично отстъпи-
ха. Запалянковците награ-
биха Емил Велев с искания 
за оставка, но бе несери-
озно някой да си мисли, че 
Кокала ще я подаде толко-
ва лесно. 

Седмица по-късно 
“белите” затвърдиха дъл-
гогодишно оставяното 

впечатление, че са най-не-
предвидимият тим в бъл-
гарския елит. Като гости на 
“Миньор” (Перник) в Кюс-
тендил, заради ремонта на 
стадиона в индустриалния 
град, те надделяха с 2:1. До 
почивката възпитаниците 
на Велев демонстрираха 
безобразно слаба игра, а 
особено дейни в късането 
на нервите на привърже-
ниците им бяха двамата 
бразилци Франциско Ал-
берони и Жозе Жуниор, 
от които се очакваше да са 
сред лидерите на обнове-
ния тим. Смените на Кокала 
през втората част, новите 
попълнения Иван Цачев и 
особено Николай Божов, 
тотално промениха облика 
на столичани, и допринесо-
ха за обрата. Божов, напра-
вил дебют в “А” група едва 
на 33 години, изработи из-
равнителното попадение, 
дело на Цачев, а малко по-
късно сам реализира по-
бедното, възползвайки се 
от извеждащ пас на Галин 
Иванов. 

Надеждата, че пораже-
нието от “Калиакра” на стар-
та е било чиста случайност 
и че оттук нататък съставът 
ще започне да трупа точки,

рухнаха срещу 
“Берое”

и то отново в домакинс-
тво на стадион “Славия”. 
Заралии взеха трите точ-
ки с по-малко некачес-
твен футбол и нанесоха 
четвърта поредна загуба 
на “белите” в срещите им 
на “Овча купел” (ако бро-
им тези от ЦСКА и “Локо-
мотив” (Пловдив) в края 
на миналия сезон). След 
24 минути безцелно ри-
тане на топката напред и 
нагоре общата посредс-
твеност на столичани бе 
илюстрирана най-добре 
от капитана Йордан Пет-
ков, който в опита си да 
изчисти една топка я заби 
неспасяемо във вратата 
на Кунчев – 0:1. Заралии 
контролираха събитията 
на терена, а натирени-
ят от Емил Велев Петър 
Димитров си изля гне-
ва върху специалиста и 
го наплю в началото на 
второто полувреме. Пуб-
ликата скандираше за 
оставката на Кокала, но 
изведнъж славистите по-
лучиха неочакван шанс 
да се върнат в мача – Бо-
жов бе спънат в наказа-

телното поле, а Пеев реа-
лизира отсъдената дузпа. 
Когато всички очакваха 
обратът да стане пълен, 
гостите заиграха по-на-

падателно, а в 79-ата 
минута нелепо неразби-
рателство между Генев и 
Кунчев позволи на Бачев 
да се разпише и да занесе 

Минали мачове4

Нерви, заплахи и малко 
“Славия” постепенно набира скорост 
в шампионата, но конфликтът между 
феновете и Велев не вещае нищо добро

От някогашната форма на бразилеца Жуниор този сезон нямаше и помен, затова 
“Славия” се освободи от него

Илия Илиев направи много силен мач срещу “Локо” 
(Пловдив)
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трите точки в Стара Заго-
ра. След мача се разрази-
ха грозни сцени с главно 
действащо лице Емил 
Велев. Първо той си поз-
воли да покаже неприли-
чен жест към агитката на 
стадиона, а сетне запла-
ши привърженик, потър-
сил му сметка за слабото 
представяне. 

Кризата очевидно се 
бе настанила трайно в 
“Славия”, а 

единствените 
добри новини 

бяха свързани със заба-
вилото се картотекиране 
на израелския дефанзи-

вен халф Том Маншров и 
с още по-закъснялото ос-
вобождаване от отбора 
на двамата ялови бразил-
ци Алберони и Жуниор. 

Срещу “Пирин” в Бла-
гоевград най-накрая 
отборът тръгна нагоре. 
През всички 90 минути 
гостите доминираха и 
двете попадения на пре-
връщащия се в тоталния 
хит на сезона Николай 
Божов бяха най-малкото, 
с което домакините се 
отърваха. 

Срещу 
“Локо” (Пд)

седмица след това 
“Славия” изигра 
най-силния си мач. 

Въпреки появилите се по-
дозрения, че ще дадат лес-
но двубоя, амбицираните 
за пробив в евротурнирите 
“смърфове” набързо пока-
заха, че целта им е победа-
та. Бившият играч на “бели-
те” Здравко Лазаров откри 
резултата след безумна 
грешка на налагания от 
Велев като титуляр Стефа-
но Кунчев. Преди това ре-
ферът Николай Йорданов 
подмина кристално чиста 
дузпа за фаул срещу Галин 
Иванов в наказателното 
поле. До почивката дома-
кините натиснаха здраво, 
а вратарят на “Локо” Лучи-
ни се принуди на няколко 

пъти да показва котешки 
рефлекс. Секунди преди 
почивката Йорданов реши 
да компенсира и даде 11-
метров удар за “Славия” за 
ситуация, далеч по-съмни-
телна от тази в началото на 
мача. Пеев от бялата точка 
не сбърка – 1:1. 

Страхотен гол на Божов 
в началото на втората част 
даде нужното спокойствие 
за “белите”, а натискът на 
пловдивчани до края бе 
безплоден. Секунди преди 
последния съдийски сиг-

нал победата можеше да 
стане и по-изразителна, но 
Дениран и Дяков не успяха 
да преодолеят Лучини. 

Рециталът на Божов

в 6-ия кръг в символично-
то гостуване на “Академик” 
(София) даде причини за 
оптимизъм, че в идващото 
дерби с ЦСКА тежката се-
рия от 16 поредни загуби 
на “Славия” може и да при-
ключи. 33-годишният таран 
направи за смях бившите 
си съотборници – той даде 
аванс със страхотен гол от 
фаул в 44-ата минута, след 
което изведе Галин Иванов 
за 2:0 в началото на вто-
рата част. Отново Божов 
направи 3:0 след чудесен 
пас на Пеев. В последните 
секунди нападателят нахлу 
в пеналта, счупи кръстове-
те на двама бранители и на 

вратаря Чавдаров и пусна 
към Тодор Колев, който от 
метър оформи крайното 
4:0. 

Така “Славия” се изка-
чи на четвърто място във 
временното класиране, а 
авансът пред съперника в 
предстоящото дерби ЦСКА 
е 4 точки. Всички се надя-
ваме, че черната серия в 
сблъсъците с “армейците” 
най-накрая ще спре, а раз-
ликата след неделния мач 
вече ще е 7 пункта. 

Иван ЖИКОВ

“Славия” постепенно набира скорост 
в шампионата, но конфликтът между 
феновете и Велев не вещае нищо добро
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футбол

Black cyan Magenta Yellow M

KY

c

Black cyan Magenta Yellow
M

KY

c

СтатИСтИка
I кръг, 31 юли 2010 г. 

“Славия” – “Калиакра” 0:1
“Славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 35. Петков, 22. Генев, 2. Дренович-
ки, 6. Дюлгеров (46 – 7. Илиев), 20. Димитров, 77. Пеев, 33. Г. Иванов 
(46 – 5.  Георгиев), 24. Цачев (66 – 8. Павлов), 19. Жуниор.
Голмайстор: 0:1 Филипов (5).
Съдия: Александър Костадинов.
Жълти картони: Дреновички, Павлов.
София, ст. “Славия”, 700 зрители.

II кръг, 7 август 2010 г. 
“Миньор” (Перник) – “Славия” 1:2

“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 35. Петков, 22. Генев, 2. Дреновички, 
6. Дюлгеров, 7. Илиев, 20. Р. Димитров, 11. Алберони (46 – 5. Георги-
ев), 77. Пеев (62 – 24. Цачев), 19. Жуниор (57 – 17. Божов).
Голмайстори: 1:0 Хазуров (44), 1:1 Цачев (65), 1:2 Божов (70).
Съдия: Ахмед Ахмед.
Жълти картони: Димитров, Дюлгеров.
Кюстендил, ст. “Осогово”, 1000 зрители.

III кръг, 15 август 2010 г. 
“Славия” – “Берое” 1:2

“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 35. Петков, 22. Генев, 25. Дениран 
(64 – 24. Цачев), 6. Дюлгеров (46 – 33. Г. Иванов), 7. Илиев, 20. Димит-
ров, 77. Пеев, 19. Жуниор (46 – 5. Георгиев), 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Петков (24-автогол), 1:1 Пеев (72-дузпа), 1:2 Бачев 
(79).
Съдия: Вихрен Манев.
Жълти картони: Генев, Илиев, Божов.
София, ст. “Славия”, 1000 зрители.

IV кръг, 21 август 2010 г. 
“Пирин” – “Славия” 0:2

“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 22. Генев, 35. Петков, 25. Дениран, 
27. Маншров (74 – 8. Павлов), 7. Илиев (89 – 11. Василев), 77. Пеев, 
33. Г. Иванов, 24. Цачев (58 – 20. Димитров), 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Божов (58-дузпа), 0:2 Божов 65.
Съдия: Стефан Спасов.
Жълт картон: Иванов.
Благоевград, ст. “Христо Ботев”, 800 зрители.

V кръг, 28 август 2010 г. 
“Славия” – “Локомотив” (Пловдив) 2:1

“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 35. Петков, 22. Генев, 25. Дениран, 
27. Маншров (46 – 10. Колев), 7. Илиев, 77. Пеев, 33. Г. Иванов, 24. 
Цачев (55 – 20. Димитров), 17. Божов (85 – 11. Василев).
Голмайстори: 0:1 Лазаров (36), 1:1 Пеев (45+5-дузпа), 2:1 Божов 
(47).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълт картон: Г. Иванов.
София, ст. “Славия”, 1500 зрители.

VI кръг, 11 септември 2010 г. 
“Академик” (София) – “Славия” 0:4

“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 35. Петков, 22. Генев, 25. Дениран, 
27. Маншров (79 – 10. Колев), 77. Пеев, 20. Димитров (74 – 5. Георги-
ев), 33. Г. Иванов, 9. Христов (70 – 7. Илиев), 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Божов (44), 0:2 Г. Иванов (51), 0:3 Божов (79), 0:4 
Колев (90+2).
Съдия: Богомил Маринов.
Жълти картони: Петков, Божов.
София, ст. “Славия”, 600 зрители.

Програма
VII кръг – 19 септември (неделя),

16:00 часа, стадион “Славия”
“Славия” – ЦСКА

В последните 5 сезона: “Славия” “Б. Армия”
Сезон 2005/06  1:2  1:2
Сезон 2006/07  0:1  1:6
Сезон 2007/08  0:1  0:2
Сезон 2008/09  1:2  1:2
Сезон 2009/10  1:3  0:2

VIII кръг – 27 септември (понеделник).
21:00 часа, стадион “Лазур”

“Черноморец” (Бургас) – “Славия”

В последните 5 сезона: Бургас  София
Сезон 2005/06  -  -
Сезон 2006/07  -  -
Сезон 2007/08  2:0  1:1
Сезон 2008/09  2:1  0:2
Сезон 2009/10  2:2  2:3

IX кръг – 2 октомври (събота),
16:00 часа, стадион “Славия”

“Славия” – “Видима-Раковски”
В последните 5 сезона:  София Севлиево
Сезон 2005/06  -  -
Сезон 2006/07  -  -
Сезон 2007/08  2:0  2:0
Сезон 2008/09  -  - 
Сезон 2009/10  -  -

Николай Божов развинти бившите си съотборници от “академик” и излезе начело 
при голмайсторите в “а” група
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те да треперят!
- Успехите идват 

главно благодарение 
на теб...

- Е, все пак има ка-

чествени футболисти 
около мен. Отборът е 
добър, играе прили-
чен футбол. Така че 
попаденията ми не са 
плод на някакви мои 
свръхумения и нямам 
намерение да си при-
писвам кой знае какви 
заслуги.

- Колко гола мо-
жеш да вкараш до 
края на сезона?

- Зависи от тима, не 
от мен. Нека продъ-

л ж а в а м е 
да играем 
така, пък 
ще видим 
колко ще 
са голове-
те накрая.

- Разка-
жи нещо 
п о в е ч е 
за бизне-
са, който 
управля-
ваш?

- Имам 
си компа-
ния за кре-
пежни ма-
т е р и а л и , 
това вече 
го знаят 
всички.

- В стро-
ителство-
то сега 
кризата е 

голяма...
- Така е, няма рабо-

та в момента. Но какво 
пък - тъкмо ще го уда-
рим на футбол!

- Истина ли е, че в 
столичния „Акаде-
мик” си тренирал по 
2-3 пъти на седмица 
заради ангажимен-
тите с фирмата?

- Не 2-3, по един път 
на седмица, защото 
бях много зает. Сега 
вече в „Славия” няма 
кой да ми позволи та-
кова нещо и отноше-
нието ми е доста по-
професионално.

- Вярно ли е, че на 
полувремето на кон-

тролата с ЦСКА през 
зимата си си тръгнал, 
за да заведеш детето 
на ски?

- Е, теренът беше за-
леден тогава, нямаше 
никакъв смисъл да иг-
раем футбол.

- Как така се полу-
чава, че футболист с 
безспорни качества 
като теб дебютира в 
„А” група едва на 33 
години?

- Просто нямах ам-
биция да играя на 
високо ниво. Иначе 
предложения имах - и 
от елита на България, 
и от чужбина. Аз оба-
че си имах работа, за 
какво ми е да играя за 
по 2-3 хиляди долара 
на месец? Печелех си 
предостатъчно пари, 
а футболът ми беше 
хоби. Той и сега ми е 
хоби. Но все пак гле-
дам по-сериозно на 
нещата.

- Ще успее ли „Сла-
вия” да постигне цел-
та си - класиране в 
челната тройка?

- Ако спрем да про-
даваме футболисти, 

Интервю6

Новото попълнение 
на „Славия” Николай 
Божов е един от то-
талните хитове на 
сезона в „А” група. На 
33 години юношата 
на „Левски” се превър-
на в най-възрастния 
дебютант в елита, но 
вече има на сметката 
си шест попадения и 
по всичко личи, че ще 
бележи още доста. 
Свързахме се с него ден 
след поредната побе-
да на „белите”, за да ни 
обясни къде се е крил 

досега.

 - Ники, излиза ли 
„Славия” от кризата 
след третата поредна 
победа?

- Да, може да се каже. 
За шест мача от нача-
лото на сезона демонс-
трираме все по-добра 
игра. Така че грандове-

„Грандовете да треперят” Николай
 Божков:

Емил Велев (на преден план) не крие амбициите си да спечели медал начело на „Славия”

ВИЗИТКА
Име: Николай Ангелов Божов
Дата на раждане: 18.07.1977 г.
Местораждане: София
Ръст: 185 см
Позиция: нападател
Предишни клубове: “Вихър” (Горубляне), 
“Академик” (София)
Мачове/голове в “Славия”: 5/6
Дебют в “А” група: 07.08.2010 г. в двубоя 
от 2-ия кръг “Миньор” (Перник) – “Славия” (1:2)

Вече всички защитници се съоб-
разяват с нападателя на „белите”

Николай Божов ликува след 
гола си срещу пловдивските 
„железничари” 

защо не? Имаме сили 
да влезем в евротур-
нирите. Но, ако тази 
разпродажба продъ-
лжи, не знам докъде 
ще я докараме. Много 
основни фигури ни 
напуснаха - Павле По-
пара, Стив Ренет, Жу-
ниор, сега и вратарят 
Райс М’Боли, това зна-
чително ни отслаби.

- Говорил ли си с 
Венцеслав Стефанов 
по този въпрос?

- Е, кой съм аз, че да 
давам акъл на г-н Сте-
фанов? Той си решава 
какво да прави.

- Как ще коменти-
раш конфликта меж-
ду ръководството и 
треньора Велев, от 
една страна, и фено-
вете, от друга?

- Публиката... Тяхна 
си работа. Не разби-
рам само едно, от-
борът върви, бием 
„Пирин” като гост с 
2:0, а те псуват Велев?! 
Още на 10-ата минута 
на първата ни контро-
ла за лятото го подхва-
наха, без да са видели 
нито възможностите 
му, нито играта на от-
бора. За мен има нещо 
скрито, което ги моти-
вира. Дали е свърза-
но с Велислав Вуцов 
или не, не знам. Но не 
вярвам, че конфлик-
тът ще бъде забравен 
дори да запишем се-
рия от победи.

Иван ЖИКОВ
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От десетки годи-
ни „Славия” поднася 
неприятни изненади 
на своите верни за-
палянковци, завър-
швайки наравно или 
губейки у дома от 
непретенциозни из-
вънстолични отбо-
ри. В годините след 
началото на новия 
ХХI век шокиращите 
резултати в шампи-
онатните мачове за-
честиха и „белите” 
записаха редица оча-
квани и неочаквани 
поражения от про-
винциални отбори на 
собствения си стади-
он в София. 

Сезон 2010-
2011 стартира 
точно по този 

неприятен начин за 
славистите.  В първия 
кръг възпитаниците на 
старши треньора Емил 
Велев отстъпиха сен-
зационно с 0:1 на абсо-
лютния дебютант в „А” 
група – „Калиакра” (Ка-
варна), а  в третия си 
мач за новата кампа-
ния домакинското по-
ражение (също доста 
неочаквано) бе с 1:2 от 
„Берое” (Стара Загора). 
Това ни накара да се 

разровим в архивите 
и да ви припомним не 
малкото шокиращи до-
макински издънки на 
най-стария роден тим 
в изминалото десети-
летие.

През пролетта на 
2000 година „Славия” 
загуби с 1:2 у дома от 
тогавашния „Олимпик-
Берое”. „Заслуженият” 
успех на този странен 
отбор го спаси от из-
падане в „Б” група, а 
на всички, свързани с 
„белия” отбор, донесе 
много срам и непри-

ятни емоции. Няколко 
кръга 

по-рано столичани 
загубиха 

също с 1:2 от амби-
циозния тогава „Вел-
бъжд” (Кюстендил). Ин-
тересното в случая е, 
че славистите поведо-
ха в резултата, но до-
пуснаха пълен обрат в 
срещата.

През есента на 2000 
година „белите” отстъ-
пиха с 1:2 от „Черномо-
рец” (Бургас), който по 
онова време бе сред 

неоспоримите аутсай-
дери в майсторската 
група. Няколко месе-
ца по-късно послед-
ва нова домакинска 
издънка от „Велбъжд”, 
този път с 0:2.

Пролетните сезони 
на 2004 и 2005 година 
бяха белязани от загу-
бите съответно с 1:2 и 
1:3 на стадион „Славия” 
от „Родопа”. Победи-
те тогава бяха необ-
ходими на състава от 
Смолян, който с всич-
ки сили се 
бореше за 
о ц е л я в а -
нето си в 
елита. 

Е с е н т а 
на 2005 го-
дина пък 
п о д н е с е 
н е п р и я т -
ното до-
м а к и н с к о 
поражение 
с 1:2 от то-
г а в а ш н и я 
д е б ю т а н т 
в елитната 
ни група 
„ В и х р е н ” 
( С а н д а н с -
ки). 

Н е п р е -
тенциозни-
ят „Рилски 
с п о р т и с т ” 
също си 
тръгна като 
победител 

от София след мач със 
„Славия”. Това се случи 
през 2006 година, а за-
губата за „белите” бе с 
0:1. 

Пролетта на 2009 го-
дина пък бе белязана 
от пораженията с 2:3 от 
„Пирин-Благоевград” и 
с 1:2 от „Спартак” (Вар-
на) – на 11 април. Пос-
ледният мач дойде ден 
след рождения ден 
на най-стария роден 
клуб, а 

„бялата” агитка 
изпрати 

своя отбор с рола то-
алетна хартия, след 
като го бе посрещнал 
с цветя. 

Само 12 месеца 
по-късно славистите 
загубиха с 1:3 от „Ло-
комотив” (Пловдив) на 
стадиона в полите на 
Витоша. Тези три точки 
оставиха гостуващия 
тим в елита и за тази 
година. Така се стига 
до последните за мо-
мента две неочаквани 
домакински пораже-
ния – 0:1 от „Калиакра” 
и 1:2 от „Берое”. 

  Асен ДАСКАЛОВ

Загубите в София от непретенциозни отбори са 
„запазена марка” на „Славия” през новия век

Домакински загуби на „Славия” 
от извънстолични отбори 

през последното десетилетие:

2000 година
„Славия” – „Велбъжд” (Кюстендил)   1:2
„Славия” – „Олимпик-Берое” (Ст. Загора)  1:2
„Славия” – „Черноморец” (Бургас)  1:2
2001 година
„Славия” – „Велбъжд” (Кюстендил)  0:2
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив)  0:2
2002 година
„Славия” – „Нефтохимик” (Бургас)  0:2
2004 година
„Славия” – „Родопа” (Смолян)   1:2
2005 година 
„Славия” – „Родопа” (Смолян)   1:3
„Славия” – „Вохрен” (Сандански)  1:2
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив)  0:1
2006 година
„Славия” – „Рилски спортист” (Самоков)  0:1
2008 година
„Славия” – „Литекс” (Ловеч)   0:3
 „Славия” – „Черно море” (Варна)  0:2
2009 година 
„Славия” – „Спартак” (Варна)   1:2
„Славия” – „Пирин-Благоевград”  2:3
2010 година
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив)  1:3
„Славия” – „Калиакра” (Каварна)  0:1
„Славия” – „Берое” (Стара Загора)  1:2

Емил Велев 
(на втори план) 

ще има теж-
ката задача да 

мотивира фут-
болистите си да 
печелят двубои-
те в София сре-

щу извънстолич-
ните отбори

Славистите нямаха подобни поводи за радост в 
редица мачове срещу непретенциозни съперници през 
последното десетилетие 
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Как стана така, че 
страхотният вра-
тар и любимец № 

1 на публиката на „Овча ку-
пел” Райс М’Боли не успя да 
се възползва от голямата 
реклама, която си направи 
пред цял свят в ЮАР и не 
съумя да направи наистина 
голям трансфер? Защото 
да смениш принудително 
„Славия” с ЦСКА е всичко 
друго, но не и стъпка, която 
би трябвало да удовлетво-
ри французина с алжирски 
паспорт.

Истината е, че след 
световното възпитаният, 
коректен и тих М’Боли се 
превърна в особняк, който 
забрави как дойде в „Сла-
вия”. А именно, без претен-
ции и големи очаквания, а 

сетне игрите му на вратата 
на „белите” го промотираха 
пред алжирския национа-
лен отбор, който заложи 
на него, и за мондиала в 
ЮАР. И там Райс наистина 
се представи блестящо. Но 
това, което последва 

трудно може 
да бъде 

квалифицирано като фут-
болен професионализъм...

Още по време на шам-
пионата на планетата с вра-
таря, зад гърба на „Славия” 
и противно на правилата, 
защото футболистът има 
договор още за година 
с българския клуб, са се 
свързали турски менид-
жъри. И са му предложили 

зашеметяващи финансови 
условия, ако премине в 
сравнително малък клуб 
край Босфора.

В същото време Райс 
получи по-дълга почивка 
от „Славия” след светов-
ното с уговорката да при-
стигне в добро физическо 
състояние. Да не говорим, 
че в края на миналия сезон 
„белите” му уредиха и про-
би в „Манчестър Юнайтед”, 
което е важен трамплин за 
бъдещ трансфер на Остро-

ва, дори и не при „червени-
те дяволи”. Присъствието 
му на „Олд Трафорд” пък му 
даде шанс да получи и за 
първи път повиквателна за 
националната селекция на 
Алжир.

Французинът с алжир-
ски паспорт се запиля ня-
къде из Европа, вдигаше 
мобилния си телефон, ко-
гато си поиска, независимо 
дали от другата страна е 
секретарката на клуба,  ня-
кой друг от клубния офис 
или дори президентът Вен-
цеслав Стефанов.

И си дойде в безобраз-
но физическо състояние, 
без да е тренирал почти 
цял месец след мондиала. 
Райс първоначално 

категорично отказа 
да отиде 

на уредените му формални 
проби в „Уест Хем”. И заста-
на на вратата на „Славия” в 
първия мач срещу „Калиак-
ра”, където носи половина-
та вина за победния гол на 
гостите...

После все пак отиде в 
Лондон, но не успя да изка-
ра цяла тренировка на Ав-
раам Грант на „Ъптън Парк” 
и си тръгна преди края на 
заниманието. Прибра се с 
наведена глава, като про-

дължаваше да настоява на 
своето – искал да играе в 
Турция. Нищо, че контак-
тът между него и турските 
мениджъри е наказуем по 
всички правила на ФИФА, 
защото става без знанието 
на клуба, с който вратарят 
има действащ и продължа-
ващ договор.

После се заговори за 
интерес към него от руския 
шампион „Рубин” (Казан), 
от украинския „Металург” 
(Донецк), от хърватските 

участници в Лига Европа 
„Динамо” (Загреб) и „Хай-
дук” (Сплит). Дори от гер-
манския „Щутгарт”, където 
технически директор е 
работилият в Бургас Фреди 
Бобич и по негово време 
„Славия” с Райс на вратата 
победи „Черноморец” в 
София с 3:2 и стигна до 2:2 
след 0:2 край морето, като 
завърши мача с 9 души...

Не се случи нито една от 

иначе добрите дестинации. 
Добри и за вратаря, и за 
клуба, който 

резонно се надява да 
прибере 

добър трансфер за Райс, 
който „загубил мотивация 
да играе за „Славия”.

Така се стигна до преми-
наването му в ЦСКА, в което 
„червените” и мачовете им 
в Лига Европа на практика 
ще дадат възможност на 

М’Боли отново да се пока-
же и след Нова година да 
отиде някъде, където усло-
вията ще удовлетворяват и 
него, и „Славия”.

Иначе – поклон пред 
вратаря Райс М’Боли, на-
правил страхотни мачове 
за „Славия”. Но той просто 
не издържа на славата, 
както се казва. И въпреки 
всичко – желаем му успех.

Екип на в. „Славия”

Актуално8

Митарствата 
на Райс  М'Боли     Райс обърна 

гръб на „Сла-
вия”, клубът 

който направи 
най-много за 

неговата карие-
ра и вече гледа в 

друга посока

С изявите си 
на вратата на 
„белите” през 

изминалия шам-
пионат Райс 

М’Боли напъл-
но заслужено 
спечели приза 
„Любимец на 

феновете”
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 І кръг
„Славия” (София) - „Калиакра” (Каварна) 0:1
„Видима-Раковски” (Севлиево) - „Локо” (Пловдив) 1:1
„Черно море” (Вн) - „Пирин Благоевград” (Благоевгр) 2:1
„Литекс” (Ловеч) - „Миньор” (Перник) 2:1
„Монтана” (Монтана) - „Локомотив” (София) 0:1
ЦСКА (София) - „Левски” (София) 0:1
„Черноморец Бургас” (Бургас) - „Академик” (София) 0:0
„Сливен 2000” (Сливен) - „Берое” (Стара Загора) 0:1

II кръг
„Миньор” - „Славия” 1:2
„Локомотив” (Пловдив) - „Черно море” 2:0
„Пирин Благоевград” - „Сливен” 2:1
„Академик” - „Видима-Раковски” 1:2
„Калиакра” - „Монтана” 0:0
„Берое” - „Литекс” 1:1
ЦСКА - „Черноморец Бургас” 1:2
„Левски” - „Локомотив” (София) 3:1

III кръг
„Видима-Раковски” – ЦСКА 2:2
„Черно море” - „Академик” 1:0
„Сливен” - „Локомотив” (Пловдив) 0:1
„Монтана” - „Миньор” 3:1
„Литекс” - „Пирин Благоевград” 2:1
„Славия” - „Берое” 1:2
„Черноморец Бургас” - „Левски” 2:1
„Локомотив” (София) - „Калиакра” 4:0

IV кръг
„Пирин Благоевград” - „Славия” 0:2
„Локомотив” (Пловдив) - „Литекс” 2:2
„Берое” - „Монтана” 2:1
„Академик” - „Сливен” 0:1
„Черноморец Бургас” - „Видима-Раковски” 1:0
„Левски” - „Калиакра” 3:0
ЦСКА - „Черно море” 1:0
„Миньор” - „Локомотив” (София) 1:3

V кръг
„Славия” - „Локомотив” (Пловдив) 2:1
„Черно море” - „Черноморец Бургас” 0:1
„Монтана” - „Пирин Благоевград” 3:0
„Литекс” - „Академик” 2:0
„Сливен” – ЦСКА 1:3
„Локомотив” (София) - „Берое” 3:0
„Видима-Раковски” - „Левски” 1:2
„Калиакра” - „Миньор” 2:1

VI кръг
„Академик” – „Славия” 0:4
„Пирин Благоевград” – „Локомотив” (София) 2:1
„Берое” – „Калиакра” 2:0
„Видима-Раковски” – „Черно море” 0:1
ЦСКА – „Литекс” 1:1
„Локомотив” (Пловдив) – „Монтана” 4:0
„Левски” – „Миньор” 4:0
„Черноморец Бургас” – „Сливен” 0:0

VII кръг
18 септември 2010 г. (събота), 16:00 ч. по Про БГ:
„Миньор” - „Берое”
18 септември 2010 г. (събота), 17:00 ч:
„Сливен” - „Видима-Раковски”
„Монтана” - „Академик”
„Калиакра” - „Пирин Благоевград”
18 септември 2010 г. (събота), 21:00 ч. по Про БГ:
„Литекс” - „Черноморец Бургас”
19 септември 2010 г. (неделя), 16:00 ч. по Про БГ:
„Славия” - ЦСКА
19 септември 2010 г. (неделя), 21:00 ч. по Про БГ:
„Локомотив” (София) - „Локомотив” (Пловдив)
20 септември 2010 г. (понеделник), 16:00 ч. по Про БГ:
„Черно море” - „Левски”

VIII кръг
25 септември 2010 г.(събота), 16:00 ч. по Про БГ:
„Видима-Раковски” - „Литекс”
25 септември 2010 г.(събота), 17:00 ч.:
„Пирин Благоевград” - „Миньор”
„Локомотив” (Пловдив) - „Калиакра”

„Академик” - „Локомотив” (София)
25 септември 2010 г.(събота), 21:00 ч. по Про БГ:
ЦСКА - „Монтана”
26 септември 2010 г. (неделя), 16:00 ч. по Про БГ:
„Черно море” - „Сливен”
26 септември 2010 г. (неделя), 21:00 ч. по Про БГ:
„Левски” - „Берое”
27 септември 2010 г. (понеделник), 21:00 ч. по Про БГ:
„Черноморец Бургас” - „Славия”

IX кръг
2 октомври 2010 г. (събота), 16:00 ч.:
„Славия” – „Видима-Раковски”
„Миньор” – „Локомотив” (Пловдив)
„Берое” – „Пирин Благоевград”
2 октомври 2010 г. (събота), 21:00 ч. по Про БГ:
„Литекс” – „Черно море”
3 октомври 2010 г. (неделя), 16:00 ч. по Про БГ:
„Монтана” – „Черноморец Бургас”
3 октомври 2010 г. (неделя), 21:00 ч. по Про БГ:
„Калиакра” – „Академик”
4 октомври 2010 г. (понеделник), 16:00 ч. по Про БГ:
„Сливен” – „Левски”
4 октомври 2010 г. (понеделник), 21:00 ч. по Про БГ:
„Локомотив” (София) – ЦСКА

X кръг
16 октомври 2010 г. (събота), 15:00 ч. по Про БГ:
„Сливен”  - „Литекс”
16 октомври 2010 г. (събота), 16:00 ч:
„Видима-Раковски” - „Монтана”
„Локомотив” (Пловдив) - „Берое”
„Академик” - „Миньор”
16 октомври 2010 г. (събота), 21:00 ч. по Про БГ:
„Левски” - „Пирин Благоевград”
17 октомври 2010 г. (неделя), 15:00 ч. по Про БГ:
„Черно море” - „Славия”
17 октомври 2010 г. (неделя), 21:00 ч. по Про БГ:
ЦСКА - „Калиакра”
18 октомври 2010 г. (понеделник), 21:00 ч. по Про БГ:
„Черноморец Бургас” - „Локомотив” (София)

XI кръг
23 октомври 2010 г. (събота), 15:00 ч. по Про БГ:
„Монтана” - „Черно море”
23 октомври 2010 г. (събота), 16:00 ч.:
„Славия” - „Сливен”
„Берое” - „Академик”
„Пирин Благоевград” - „Локомотив” (Пловдив)
23 октомври 2010 г. (събота), 21:00 ч. по Про БГ:
„Калиакра” - „Черноморец Бургас”
24 октомври 2010 г. (неделя), 15:00 ч. по Про БГ:
„Миньор” - ЦСКА
24 октомври 2010 г. (неделя), 21:00 ч. по Про БГ:
„Литекс”  - „Левски”
25 октомври 2010 г. (понеделник), 21:00 ч. по Про БГ:
„Локомотив” (София) - „Видима-Раковски”

XII кръг
30 октомври 2010 г. (събота), 14:30 ч.:
„Сливен” - „Монтана”

„Видима-Раковски” - „Калиакра”
„Академик” - „Пирин Благоевград”
30 октомври 2010 г. (събота), 15:00 ч. по Про БГ:
„Черно море” - „Локомотив” (София)
30 октомври 2010 г. (събота), 18:00 ч. по Про БГ:
„Левски” - „Локомотив” (Пловдив)
31 октомври 2010 г. (неделя), 15:00 ч. по Про БГ:
„Литекс” - „Славия”
31 октомври 2010 г. (неделя), 18:00 ч. по Про БГ:
ЦСКА - „Берое”
1 ноември 2010 г. (понеделник), 18:00 ч. по Про БГ:
„Черноморец Бургас” - „Миньор”

XIII кръг
6 ноември 2010 г. (събота), 14:00 ч. по Про БГ:
„Монтана” - „Литекс” 
6 ноември 2010 г. (събота), 14:30 ч.:
„Миньор” - „Видима-Раковски”
„Берое” - „Черноморец Бургас”
„Локомотив” (Пловдив) - „Академик”
6 ноември 2010 г. (събота), 18:00 ч. по Про БГ:
„Локомотив” (София) - „Сливен” 
7 ноември 2010 г. (неделя), 14:00 ч. по Про БГ:
„Славия” - „Левски”
7 ноември 2010 г. (неделя), 18:00 ч. по Про БГ:
„Калиакра” - „Черно море”
8 ноемрви 2010 г. (понеделник), 14:00 ч. по Про БГ:
„Пирин Благоевград” - ЦСКА

XIV кръг
13 ноември 2010 г. (събота), 14:00 ч. по Про БГ:
„Левски” - „Академик”
13 ноември 2010 г. (събота), 14:30 ч.:
„Видима-Раковски” - „Берое”
„Сливен” - „Калиакра”
„Славия” - „Монтана”
13 ноември 2010 г. (събота), 18:00 ч. по Про БГ:
„Литекс” - „Локомотив” (София)
14 ноември 2010 г. (неделя), 14:00 ч. по Про БГ:
„Черно море” - „Миньор”
14 ноември 2010 г. (неделя), 18:00 ч. по Про БГ:
ЦСКА - „Локомотив” (Пловдив)
15 ноември 2010 г. (понеделник), 14:00 ч. по Про БГ:
„Черноморец Бургас” - „Пирин Благоевград”

XV кръг
27 ноември 2010 г. (събота), 14:00 ч. по Про БГ:
„Монтана” - „Левски”
27 ноември 2010 г. (събота), 14:30 ч.:
„Миньор” - „Сливен”
„Берое” - „Черно море”
„Пирин Благоевград” - „Видима-Раковски”
27 ноември 2010 г. (събота), 18:00 ч. по Про БГ:
„Локомотив” (София) - „Славия”
28 ноември 2010 г. (неделя), 14:00 ч. по Про БГ:
„Академик” – ЦСКА
28 ноември 2010 г. (неделя), 18:00 ч. по Про БГ:
„Калиакра” - „Литекс”
29 ноемрви 2010 г. (понеделник), 14:00 ч. по Про БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - „Черноморец Бургас”

Програмата 9

Хаосът в БФС достига 
невиждани размери

Всички станаха свидетели на фиаското на българския национален отбор по футбол в 
квалификационните мачове срещу Англия и Черна Гора. Но проблемите в БФС съвсем 
не са само тези. Малцина знаят, че съставянето на програмата за „А” група е една почти 
неизпълнима задача за чиновници и висшестоящи в структурата на находяща се на улица 
„Иван Асен ІІ”-26. Както сигнализирахме в предишния брой, да се сдобиеш с пълна про-
грама с часове, дати и преки предавания на двубоите по телевизията, е кауза пердута и 
дори в интернет просветените във футболния храм на „А” група са малко. На несъстоятел-
ния сайт на БФС можете да видите сблъсъците едва до девети кръг, от там нататък трябва 
да залагате на тото в кой ден и час ще се играят двубоите. По всичко личи, че безвремието 
с тези управляващи и кукловоди в БФС ще продължи. Поне до следващите такива.
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Юноши старша възраст (род. 1992 г.)

Елитна група 2010/11

1 кръг
„Локо”(Пд)- „Черно море” 0:2 
„Берое” – „Сливен” 1:5
„Локомотив”(Сф) – „Славия” 1:2
„Левски” – „Любимец” 6:0
„Етър” – ЦСКА  3:1 
„Литекс” – „Видима-Рак.” 4:0
„Чавдар” – „Пирин 2001” 3:3
„Ботев 2002” – „Пирин” 7:2 
„Добруджа” – „Черноморец” 2:1 

2 кръг
„Пирин 2001” – „Ботев 2002” 1:1 
„Черноморец” – „Чавдар” 3:1 
„Сливен” – „Пирин” 4:1
„Видима-Рак.” – „Добруджа” 2:1 
ЦСКА – „Литекс” 3:3 
„Любимец” – „Етър” 2:1 
„Славия” – „Локо” (Пд) 1:0 
„Черно море” – „Левски” 1:0
„Берое” – „Локомотив”(Сф) 3:0
                             
3 кръг
„Литекс” – „Любимец” 5:1
„Добруджа” – ЦСКА 0:1 
„Локомотив” (Пд) – „Берое” 3:3 
„Левски” – „Славия” 2:0
„Етър” – „Черно море” 0:7 
„Чавдар” – „Видима-Рак.” 2:0
„Ботев 2002” – „Черноморец” 2:1 
„Пирин” – „Пирин 2001” 0:0

„Локомотив”(Сф) – „Сливен” 2:0

4 кръг
„Черноморец” – „Пирин” 5:2
„Любимец” – „Добруджа” 2:3
„Черно море” – „Литекс” 0:0
„Сливен” – „Пирин 2001” 2:0
„Видима-Рак.” – „Ботев 2002” 1:5 
ЦСКА – „Чавдар” 1:1 
„Славия” – „Етър” 8:1 
„Берое” – „Левски” 4:2 
„Локомотив”(Сф) – „Локо”(Пд) 7:2

5 кръг
„Чавдар” – „Любимец” 1:1
„Пирин 2001” – „Черноморец” 1:1 
„Локомотив”(Пд) – „Сливен” 1:2 
„Левски” – „Локомотив” (Сф) 1:1
„Етър” – „Берое” 2:0 
„Литекс” – „Славия” 3:1
„Добруджа” – „Черно море” 3:1 
„Ботев 2002” – ЦСКА 1:3 
„Пирин” – „Видима-Рак.” 0:1

6 кръг
„Черно море” – „Чавдар” 3:0 
„Славия” – „Добруджа” 1:0 
„Сливен” – „Черноморец” 0:0
„Видима-Рак.” – „Пирин 2001” 1:0
ЦСКА – „Пирин” 5:2
„Любимец” – „Ботев 2002” 2:2 
„Берое” – „Литекс” 0:0
„Локомотив”(Сф) – „Етър” 1:2 
„Локомотив” (Пд) – „Левски” 1:1 

Класиране:
1. „Ч. море” 6    4   1   1   14:3    13
2. „Сливен” 6    4   1   1   13:5    13
3. „Литекс” 6    3   3   0   15:5    12
4. „Славия” 6    4   0   2   13:7    12
5. ЦСКА 6    3   2   1   14:10   11
6. „Ботев2002” 6    3   2   1   18:10   11
7. „Видима-Р.” 6    3   0   3    5:12    9
8. „Етър” 6    3   0   3    9:19    9
9. „Добруджа” 6    3   0   3    9:8     9
10. „Берое” 6    2   2   2   11:12    8
11. „Черном.” 6    2   2   2   11:8     8
12. „Левски” 6    2   2   2   12:7     8
13. „Локо”(Сф) 6    2   1   3   12:10    7
14. „Чавдар” 6    1   3   2    8:11    6
15. „Любимец” 6    1   2   3    8:18    5
16. „Пирин2001” 6    0   4   2    5:8     4
17. „Локо”(Пд) 6    0   2   4    7:16    2
18. „Пирин” 6    0   1   5    7:22    1

Юноши старша ”Б” - род. 1993 г. 

Сезон  2010/2011 г. “Есен”
(двубоите се играят от 14.00 ч.)

1 кръг – 11.09.2010 г. (Събота) 
„Левски” – ОФК „Костинброд”
„Септември” – „Костинброд”
„Славия” – „Локомотив” (Сф)
„Витоша” – ЦСКА
„Академик” – „Ботев-57”

2 кръг – 18.09.2010 г. (Събота)  
“Левски” – „Септември”
„Костинброд” – „Славия”

„Локомотив” (Сф) – „Витоша”
ЦСКА – „Академик”
ОФК „Костинброд” – „Ботев-57”

3 кръг – 25.09.2010 г. (Събота)
„Славия” – „Левски”
„Септември” – ОФК „Костинброд”
„Витоша” – „Костинброд”
„Академик” – „Локомотив” (Сф)
„Ботев-57” – ЦСКА

4 кръг – 02.10.2010 г. (Събота)  
„Левски” – „Витоша”
„Септември” – „Славия”
„Костинброд” – „Академик”
„Локомотив” – „Ботев-57”
ОФК „Костинброд” – ЦСКА

5 кръг – 09.10.2010 г. (Събота)  
„Академик” – „Левски”
„Витоша” – „Септември”
„Славия” – ОФК „Костинброд”
„Ботев-57” – „Костинброд”
ЦСКА – „Локомотив”

6 кръг – 16.10.2010 г. (Събота)  
„Левски” – „Ботев-57”
„Септември” – „Академик”
„Славия” – „Витоша”
„Костинброд” – ЦСКА
ОФК „Костинброд” – „Локомотив”

7 кръг – 23.10.2010 г. (Събота)  
ЦСКА – „Левски”
„Ботев-57” – „Септември”
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Детско-юношес-
ката школа на 
„Славия” про-

извежда качествени 
футболисти, които са 
привлекателна транс-
ферна цел за клубове от 
най-големите първенс-
тва. Бившият капитан 

на набор`93 
Валери Цек-
ин премина 
в италиан-
ския клуб 
от Серия „Б” 
„Варезе”. Там 
младият та-
лант ще оста-
не до края на 
сезона, след 
което може 
да подпише 
професиона-
лен договор. 
Трансферът 
е осъщест-
вен от агента 
на Бербатов 
Емил Данчев 
с посред-
ничес твото 
на бившия 
играч и тре-
ньор на „бе-
лите” Петър 

Миладинов. Железният 
бранител ще играе в 
италианската Прима-
вера, която се равнява 
на българската Стар-
ша възраст „А”. Цекин 
е дебютирал на левия 
фланг за новия си тим 

в контрола, а отзивите 
за играта му са изцяло 
положителни. Браните-
лят, който може да играе 
еднакво добре и в цен-
търа на отбраната, може 
да бъде привлечен и в 
мъжкия състав на осно-
вания през 1910 година 
клуб. 

Иначе сезонът в Бъ-
лгария вече е в разга-
ра си за двата тима на 
„Славия”, подвизаващи 
се в елитните групи. 
Животът в тези диви-
зии ще бъде тежък, за-
щото всички отбори са 
силни, а мачовете са 
оспорвани и непредви-
дими. Юношите старша 
възраст „А”, ръководе-
ни от Красимир Мечев, 
постигнаха 4 победи и 2 
загуби в Елитната група 
до 19 години и след 6-ия 
кръг заемат 4-то място 
в класирането, само на 
точка от лидера „Черно 
море”. „Белите” започ-
наха с успехи над двата 
„Локомотив”-а, загубиха 
от „Левски” на „Герена” с 
0:2, разгромиха „Етър” с 

8:1, бяха надиграни от 
„Литекс” в Ловеч с 3:1 и 
измъкнаха 1:0 от „Доб-
руджа”. Наставникът 
Мечев бе споделил, че 
само титлата в групата 
е цел за тима, но много 
от отборите използват 
футболисти от предста-
вителните си тимове в 
съставите. Като „Черно 
море”, например е воден 
от 37-годишния „юноша” 
Жардел... 

В елитната група до 
17 години „Славия” стар-
тира с равенство 0:0 
като гост на „Левски”, но 
впоследствие отстъпи 
на „Пирин” и „Черномо-
рец” с по 0:1. В следва-
щите два двубоя сла-
вистите стабилизираха 
играта си и завършиха 
с ремита 2:2 срещу два 
от най-силните отбо-
ри в лигата – „Литекс” и 
„Локомотив” (Пловдив). 
Момчетата на Милчо Ев-
тимов имат още много 
двубои, за да поправят 
грешките си от първите 
кръгове на шампионата.

Преди старта на сезо-

на в двете детски групи 
радостна новина дойде 
от Албена, където най-
младите славистчета 
(набор 2000) спечелиха 
титлата в петия турнир 
„Петър Боянов”. Двата 
тима на „белите” спе-
челиха категорично 
групите си срещу фор-
мациите на „Спартак” 
(Варна), „Черно море”, 
„Локомотив” (София) и 
„Изида”, а на финала се 
изправиха един срещу 
друг. Победата с 4:2 пос-
тигна „Славия А”, а точ-
ни за шампионите бяха 
Младенов, Димитров, 
Станков и Стоянов. За 
втория отбор на „Сла-
вия” точни бяха Водиев 
и Петров. „Белите” об-
раха и индивидуалните 
награди във възрастта. 
За най-добри вратари 
бяха отличени Ивайло и 
Иван Василеви от двата 
тима на „Славия”, най-
добър полузащитник 
стана Филип Кръстев от 
„А” отбора, а голмайстор 
на турнира – Кристиян 
Димитров.

Цекин премина в италианския „Варезе” 
Децата от школата с 
първи трофей за сезона

Записалият мачове и за национал-
ния отбор Валери Цекин ще продъ-
лжи кариерата си в Италия 
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Тимът на набор`93 
започва новия се-
зон в Старша „Б” 

възраст с тотално обновен 
състав, който е готов да 
радва феновете с по-доб-
ри игри и положителни 
резултати. Наставникът 
Християн Войнов свърши 
отлична работа по селек-
цията на отбора и привле-
че равностойни и класни 
футболисти. В селекцията 
вече има по две силни 
кандидатури почти за 
всеки пост. В контролните 
мачове „белите” показа-
ха  ново и привлекателно 
лице, за разлика на колеб-

ливата игра 
от миналата 
година. Сла-
вистите над-
деляха ка-
тегорично с 
разгромни 
р е зу л тати 
над „Септем-
ври” с 5:2, 
„ С п а р т а к ” 

(Пловдив) с 5:0, „Локомо-
тив” (София) с 5:1, и завър-
шиха наравно с набор`92 
на „Левски-Раковски” – 2:2. 
„Доволен съм от играта 
ни в контролите и силната 
подготовка, но шампио-
натът тепърва предстои. 
Ще поговоря сериозно с 
момчетата, за да се убедя, 
че не са си „вирнали” носо-
вете и ще започнат сезона 
сериозно и отговорно”, 
сподели Войнов. 

Иначе в състава има 
цели 11 нови футболисти и 
сериозната борба за всеки 
един пост е налице. „Никой 

вече няма да има гаранти-
рано титулярно място, не 
е важно кои момчета са в 
„Славия” от 7-8 години и 
кои са дошли преди се-
зона. Който се представя 
най-добре в тренировките 
и полага най-много уси-
лия, той ще намери място 
на терена”, е философията 
на наставника. Генерал-
ните промени в състава 
на набор`93 започват още 
от вратарския пост, къде-
то са привлечени двама 
равностойни вратари от 
столичните съперници 
„Левски” и ЦСКА – Мартин 
Луков и Йордан Василев. 
Отбраната също ще има 
коренно различно лице, 
като засега треньорът 
Войнов още търси под-
ходящата конфигурация, 
след като само в средата 
на защитата ще се конку-
рират четирима нови – Го-
динячки, дошъл от „Елит”, 
Светослав Иванов („Лев-
ски”), Николай Димитров 
(„Черно море”) и бивш иг-
рач на „Чавдар” (Етрополе). 
В средата на терена ценно 
ново попълнение за схе-
мата на наставника е Пла-
мен Богданов от „Хебър”, 
който вече има и записани 

10-тина мача във „В”-група 
с отбора от Пазарджик. 
Ще му помага и Стоян Ис-
кренов, преминал през 
„Левски” и ЦСКА. На върха 
на атаката като ефективен 
стрелец и истински ли-
дер се оформя Байдаков, 
който не пропусна да се 
разпише в нито една от 
предсезонните контроли 
на „Славия”. „От такъв тип 
централен нападател имах 
нужда – мощен, агресивен, 
да може да се обърне сам 
и да завърши с голов удар 
атаката, но същевременно  
да увлича противниковите 
защитници и да извежда 
съотборниците си в доб-
ри ситуации”, коментира 
една от придобивките 
си Войнов. По-голямата 
вариативност на състава 
предполага и възможност 
за по-разнообразно из-
ползване на тактически 
схеми: „Предпочитам 4-
3-3 с двама дефанзивни 
халфа и двама централни 
нападатели, но всичките 
ми футболисти трябва да 
могат да играят еднакво 
силно и да се разгръщат 
на терена в зависимост 
от съперника”. Основната 
цел на наставника през се-

зона е да се изгради един 
конкурентоспособен и 
обигран тим, който дого-
дина да атакува върха в 
Елитната юношеска група 
до  19 години, но едновре-
менно с това футболис-
тите да бъдат подготвяни 
за нивото на мъжкия тим. 
„Тренирахме много сери-
озно, с двуразови тежки 
занимания и съм сигурен, 
че момчетата ни ще бъдат 
в перфектна физическа 
форма за началото на се-
зона. Убеден съм, че в шко-
лата на „Славия” се работи 
много сериозно и оттук-
нататък след всеки сезон 
поне 2-3 играчи ще бъдат 
привличани при мъжете и 
ще се налагат в титулярния 
състав. Проблемът обаче 
идва от късия сезон – на-
есен ще изиграем само 9 
мача и ще свършим в на-
чалото на ноември. Това 
са твърде малко мачове 
и в паузата футболистите 
губят спортна форма. БФС 
трябва да помисли за схе-
мата на шампионата, по-
добре би било да играем 
по 2 мача на полусезон”, 
категоричен е Войнов.
Страниците подготви:

Калоян АТАНАСОВ

„Академик” – „Славия”
„Витоша” – „Костинброд”
ОФК „Костинброд” – „Костинброд”

8 кръг – 30.10.2010 г. (Събота)  
„Левски” – „Локомотив”
„Септември” – ЦСКА
„Славия” – „Ботев-57”
„Витоша” – „Академик”
ОФК „Костинброд” – „Костинброд”

9 кръг – 06.10.2010 г. (Събота) 
„Костинброд” – „Левски”
„Локомотив” – „Септември”
ЦСКА – „Славия”
„Ботев-57” – „Витоша”
„Академик” – ОФК „Костинброд”

Юноши младша възраст (род. 1994 г.)

Елитна група 2010/11

1 кръг
„Локо”(Сф) – „Черно море” 0:1 
„Черноморец” – ЦСКА 4:3
„Литекс” – „Локомотив”(Пд) 1:4
„Пирин 2001” – „Берое” 3:0
„Векта” – „Сливен” 2:0
„Левски” – „Славия” 0:0
„Пирин” – „Ботев 2002” 1:2
„Чавдар” – „Спартак-С” 1:1

2 кръг
„Берое” – „Локомотив”(Пд) 2:0
ЦСКА – „Литекс” 2:6

„Ботев 2002” – „Черноморец” 4:0
„Славия” – „Пирин” 0:1
„Спартак-С” – „Векта” 8:0
„Пирин 2001” – „Чавдар” 0:1
„Черно море” – „Левски” 4:3
„Сливен” – „Локомотив” (Сф) 1:1

3 кръг
„Векта” – „Пирин 2001” 3:1
„Локо” (Сф) – „Спартак-С” 2:1
„Левски” – „Сливен” 3:0
„Литекс” – „Ботев 2002” 4:0
„Локомотив”(Пд) – ЦСКА 3:2 
„Пирин” – „Черно море” 1:2
„Черноморец” – „Славия” 1:0 
„Чавдар” – „Берое” 1:0

4 кръг
„Сливен” – „Пирин” 0:1
„Пирин 2001” – „Локо”(Сф) 2:0
„Чавдар” – „Векта” 2:0
„Берое” – ЦСКА 2:1
„Ботев 2002” – „Локо” (Пд) 0:3  
„Черно море” – „Черном.” 3:0 
„Славия” – „Литекс” 2:2
„Спартак-С” – „Левски” 2:0

5 кръг
„Векта” – „Берое” 2:0
„Локомотив” (Сф) – „Чавдар” 1:0
„Левски” – „Пирин 2001” 2:0
„Черноморец” – „Сливен” 3:0 
„Литекс” – „Черно море” 0:1
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 2:2
ЦСКА – „Ботев 2002” 2:1

„Пирин” – „Спартак-С” 1:2

Класиране:
1. „Ч. море” 5    5   0   0   11:4    15
2. „Спартак-С” 5    3   1   1   14:4    10
3. „Чавдар” 5    3   1   1    5:2    10
4. „Локо”(Пд) 5    3   1   1   12:7    10
5. Черном.” 5    3   0   2    8:10    9
6. „Векта” 5    3   0   2    7:11    9 
7. „Литекс” 5    2   1   2   13:9     7
8. „Левски” 5    2   1   2    8:6     7
9. „Локо”(Сф) 5    2   1   2    4:5     7
10. „Пирин2001” 5    2   0   3    6:6     6
11. „Ботев2002” 5    2   0   3    7:10    6
12. „Пирин” 5    2   0   3    5:6     6
13. „Берое” 5    2   0   3    4:7     6
14. „Славия” 5    0   3   2    4:6     3
15. ЦСКА 5    1   0   4   10:16    3
16. „Сливен” 5    0   1   4    1:10    1

Юноши младша ”Б” - род. 1995 г.

Сезон  2010/2011 г. “Есен”
(двубоите се играят от 09.30 ч.)

1 кръг – 12.09.2010 г.  (Неделя) 
„Кремиковци” – ОФК „Костинброд”
„Чавдар” – „Нови Искър-2005”
„Левски-Рак.” – „Локомотив”
„Витоша” – „Левски”
„Академик” – ЦСКА
„Славия” - почива

2 кръг – 19.09.2010 г. (Неделя)
„Септември” – „Кремиковци”

„Славия” – ОФК „Костинброд”
„Нови Искър-2005” – „Левски-Рак.”
„Локомотив” – „Витоша”
„Костинброд” – „Академик”

3 кръг – 26.09.2010 г. (Неделя) 
„Славия” – „Септември”
„Чавдар” - ОФК „Костинброд”
„Витоша” – „Нови Искър-2005”
„Академик” – „Левски”
ЦСКА – „Костинброд”

4 кръг – 03.10.2010 г.  (Неделя) 
„Септември” – „Чавдар”
„Кремиковци” – „Славия”
ОФК „Костинброд” – „Левски-Рак.”
„Локомотив” – „Академик”
„Левски” – ЦСКА

5 кръг – 10.10.2010 г. (Неделя)
„Левски-Рак.” – „Септември”
„Чавдар” – „Кремиковци”
„Витоша” – ОФК „Костинброд”
„Академик” – „Нови Искър-2005”
ЦСКА – „Локомотив”
„Славия” – почива

6 кръг – 14.10.2010 г. (Четв.) 
„Септември” – „Витоша”
„Кремиковци” – „Левски-Рак.”
„Славия” – „Чавдар” (10.30 ч.)
„Нови Искър-2005” – ЦСКА
„Локомотив” – „Костинброд”

Отбор във фокус: За юноши
старша „Б” успехите предстоят 

Настав-
никът на 
набор`93 
Християн 
Войнов ще 
гради нов 
отбор



Бр. 7 (108), септември 2010 г. Младата смяна14
7 кръг – 17.10.2010 г. (Неделя) 
„Витоша” – „Кремиковци”
„Левски-Рак.” – „Славия”
„Академик” – ОФК „Костинброд”
„Костинброд” – „Нови Искър-2005”
„Левски” – „Локомотив”

8 кръг – 24.10.2010 г. (Неделя) 
„Септември” – „Академик”
„Славия” – „Витоша” 
„Чавдар” – „Левски-Рак.”
ОФК „Костинброд” – ЦСКА
„Нови Искър-2005” – „Левски”

9 кръг – 31.10.2010 г. (Неделя) 
ЦСКА – „Септември”
„Академик” – „Кремиковци”
„Витоша” – „Чавдар”
„Костинброд” – ОФК „Костинброд”
„Локомотив” – „Нови Искър-2005”
„Славия” - почива

10 кръг – 04.11.2010 г. (Четв.) 
„Септември” – „Костинброд”
„Кремиковци” – ЦСКА
„Славия” – „Академик”
„Левски-Рак.” – „Витоша”
ОФК „Костинброд” – „Левски”

11 кръг – 07.11.2010 г. (Неделя) 
„Левски” – „Септември”
„Костинброд” – „Кремиковци”
ЦСКА – „Славия”
„Академик” – „Чавдар”
„Локомотив” – ОСК „Костинброд”

12 кръг – 14.11.2010 г. (Неделя) 
„Септември” – „Локомотив”
„Кремиковци” – „Левски”
„Славия” – „Костинброд”
„Чавдар” – ЦСКА
„Левски-Рак.” – „Академик”

13 кръг – 17.11.2010 г. (Четв.) 
„Нови Искър-2005” – „Септември”
„Локомотив” – „Кремиковци”
„Левски” – „Славия”
„Костинброд” – „Чавдар”
ЦСКА – „Левски-Рак.”
„Академик” – „Витоша”

14 kръг – 21.11.2010 г. (Неделя) 
„Кремиковци” – „Нови Искър-2005”
„Славия” – „Локомотив”
„Чавдар” – „Левски”
„Левски-Рак.” – „Костинброд”
„Витоша” – ЦСКА

15 кръг –28.11.2010 г. (Неделя)
ОФК „Костинброд” – „Септември”
„Нови Искър-2005” – „Славия”
„Локомотив” – „Чавдар”
„Левски” – „Левски-Рак.”
„Костинброд” – „Витоша”

Деца ”А” - род. 1996 г.

Сезон  20010/2011 г. “Есен”
(двубоите се играят от 11.00
и 11.30 ч.)

1 кръг – 11.09.2010 г. (Събота) 
„Лъвчета” – ОФК „Костинброд”
„Славия” – „Локомотив”
„Левски-Рак.” – ЦСКА
„Интер” – „Витоша”
„Люлин” – „Стрела”
„Септември” – „Локомотив 101”
„Академик” – „Чавдар”

2 кръг – 18.09.2010 г. (Събота) 
„Локомотив 101” – „Академик”
„Стрела” – „Септември”
„Витоша” – „Люлин”
ЦСКА – „Интер”
„Локомотив” – „Левски-Рак.”
ОФК „Костинброд” – „Славия”
„Левски” – „Лъвчета”

3 кръг – 25.09.2010 г. (Събота) 

„Славия” – „Левски”
„Левски-Рак.” – ОФК „Костинброд”
„Интер” – „Локомотив”
„Люлин” – ЦСКА
„Септември” – „Витоша”
„Академик” – „Стрела”
„Чавдар” – „Локомотив 101”

4 кръг – 02.10.2010 г. (Събота) 
„Стрела” – „Чавдар”
„Витоша” – „Академик”
ЦСКА – „Септември”
„Локомотив” – „Люлин”
ОФК „Костинброд” – „Интер”
„Левски” – „Левски-Рак.”
„Лъвчета” – „Славия”

5 кръг – 09.10.2010 г. (Събота) 
„Левски-Рак.” – „Лъвчета”
„Интер” – „Левски”
„Люлин” – ОФК „Костинброд”
„Септември” – „Локомотив”
„Академик” – ЦСКА
„Чавдар” – „Витоша”
„Локомотив 101” – „Стрела”
„Славия” – почива

6 кръг – 13.10.2010 г. (Сряда)
„Витоша” – „Локомотив 101”
ЦСКА – „Чавдар”
„Локомотив” – „Академик”
ОФК „Костинброд” – „Септември”
„Левски” – „Люлин”
„Лъвчета” – „Интер”
„Славия” – „Левски-Рак.”

7 кръг – 16.10.2010 г. (Събота) 
„Интер” – „Славия”
„Люлин” – „Лъвчета”
„Септември” – „Левски”
„Академик” – ОФК „Костинброд”
„Чавдар” – „Локомотив”
„Локомотив 101” – ЦСКА
„Стрела” – „Витоша”

8 кръг – 23.10.2010 г. (Събота)
ЦСКА – „Стрела”
„Локомотив” – „Локо 101”
ОФК „Костинброд” – „Чавдар”
„Левски” – „Академик”
„Лъвчета” – „Септември”
„Славия” – „Люлин”
Левски-Рак.” – „Интер”

9 кръг – 30.10.2010 г. (Събота) 
„Люлин” – „Левски-Рак.”
„Септември” – „Славия”
„Академик” – „Лъвчета”
„Чавдар” – „Левски”
„Локо 101” ОФК „Костинврод”
„Стрела” – „Локомотив”
„Витоша” – ЦСКА

10 кръг – 03.11.2010 г. (Сряда) 
„Локомотив” – „Витоша”
ОФК „Костинброд” – „Стрела”
„Левски” – „Локомотив 101”
„Лъвчета” – „Чавдар”
„Славия” – „Академик”
„Левски-Рак.” – „Септември”
„Интер” – „Люлин”

11 кръг – 06.11.2010 г. (Събота) 
„Септември” – „Интер”
„Академик” – „Лъвчета”
„Чавдар” – „Славия”
„Локомотив 101” – „Лъвчета”
„Стрела” – „Левски”
„Витоша” – ОФК „Костинброд”
ЦСКА – Локомотив”

12 кръг – 13.11.2010 г. (Събота) 
ОФК „Костинброд” – ЦСКА
„Левски” – „Витоша”
„Лъвчета” – „Стрела”
„Славия” – „Локомотив 101”
„Левски-Рак.” – „Чавдар”
„Интер” – „Академик”
„Люлин” – „Септември”

13 кръг – 17.11.2010 г. (Сряда) 
„Академик” – „Люлин”
„Чавдар” – „Интер”
„Локо 101” – „Левски-Рак.”
„Стрела” – „Славия”
„Витоша” – „Лъвчета”
ЦСКА – „Левски”
„Локомотив” ОФК „Костинброд”

14 кръг – 20.11.2010 г. (Събота) 
„Левски” – „Локомотив”
„Лъвчета” – ЦСКА
„Славия” – „Витоша”
„Левски-Рак.” – „Стрела”
„Интер” – „Локомотив 101”
„Люлин” – „Чавдар”
„Септември” – „Академик”

15 кръг – 27.11.2010 г. (Събота) 
„Чавдар” – „Септември”
„Локомотив 101” – „Люлин”
„Стрела” – „Интер”
„Витоша” – „Левски-Рак.”
ЦСКА – „Славия”
„Локомотив” – „Лъвчета”
ОФК „Костинброд” – „Левски”

Деца “Б” – род.1997 г.

Сезон  2010/2011 г. “Eсен”
(двубоите се играят от 11.00 ч.)

1 кръг – 12.09.2010 г. (Неделя)
„Лъвчета” – ОФК „Костинброд”
„Славия” – „Левски-Чепинци”
„Чавдар” – „Интер”
„Локо 101” – „Левски”
„Обеля” – „Люлин”
„Септември” – „Нови Искър”
„Левски-Рак.” – „Локомотив”
„Академик” - ЦСКА

2 кръг – 19.09.2010 г. ( Неделя)
„Септември” – „Лъвчета”
„Левски-Чеп.” – „Чавдар”
„Интер” – „Левски-Рак.”
„Локомотив” – „Локо 101”
„Левски” – „Обеля”
„Люлин” – „Академик”
„Нови Искър” – ЦСКА
„Славия” – ОФК „Костинброд”

3 кръг – 26.09.2010 г. (Неделя)
„Славия” – „Септември”
„Чавдар” – ОФК „Костинброд”
„Левски-Рак.” – „Левски-Чеп.”
„Локо 101” – „Интер”
„Обеля” – „Локомотив”
„Академик” – „Левски”
ЦСКА – „Люлин”
„Лъвчета” – „Н. Искър”

4 кръг – 03.10.2010 г. (Неделя)
„Септември” – „Чавдар”
„Лъвчета” – „Славия”
ОФК „Костинброд” – „Левски-Рак.”
„Левски-Чеп.” – „Локо 101”
„Интер” – „Обеля”
„Локомотив” – „Академик”
„Левски” – ЦСКА
„Н. Искър” – „Люлин”

5 кръг – 10.10.2010 г. (Неделя)
„Левски-Рак.” – „Септември”
„Чавдар” – „Лъвчета”
„Локо 101” – ОФК „Костинброд”
„Обеля” – „Левски-Чеп.”
„Академик” – „Интер”
ЦСКА – „Локомотив”
„Люлин” – „Левски”
„Славия” – „Нови Искър”

6 кръг – 14.10.2010 г. (Четв.)
„Септември” – „Локо 101”
„Лъвчета” – „Левски-Рак.”
„Славия” – „Чавдар” (12.00 ч.)
ОФК „Костинброд” – „Обеля”
„Левски-Чеп.” – „Академик”
„Интер” – ЦСКА
„Локомотив” – „Люлин”

„Н. Искър” – „Левски”

7 кръг – 17.10.2010 г. (Неделя)
„Обеля” – „Септември”
„Локо 101” – „Лъвчета”
„Левски-Рак.” – „Славия”
„Академик” - ОФК „Костинброд”
ЦСКА – „Левски-Чеп.”
„Люлин” – „Интер”
„Левски” – „Локомотив”
„Чавдар” – „Н. Искър”

8 кръг – 24.10.2010 г. (Неделя)
„Септември” – „Академик”
„Лъвчета” – „Обеля”
„Славия” – „Локо 101”
„Чавдар” – „Левски-Рак.”
ОФК „Костинброд” – ЦСКА
„Левски-Чеп.” – „Люлин”
„Интер” – „Левски”
„Нови Искър” – „Локомотив”

9 кръг – 31.10.2010 г. (Неделя)
ЦСКА – „Септември”
„Академик” – „Лъвчета”
„Обеля” – „Славия”
„Локо 101” – „Чавдар”
„Люлин” – ОФК „Костинброд”
„Левски” – „Левски-Чеп.”
„Локомотив” – „Интер”
Левски-Рак.” – „Н. Искър”

10 кръг – 04.11.2010 г. (Четв.)
„Септември” – „Люлин”
„Лъвчета” – ЦСКА
„Славия” – „Академик”
„Чавдар” – „Обеля”
„Левски-Рак.” – „Локо 101”
ОФК „Костинброд” – „Левски”
„Левски-Чеп.” – „Локомотив”
„Н. Искър” – „Интер”

11 кръг – 07.11.2010 г. (Неделя)
„Левски” „Септември”
„Люлин” – „Лъвчета”
ЦСКА – „Славия”
„Академик” – „Чавдар”
„Обеля” – „Левски-Рак.”
„Локомотив” – „Костинброд”
„Интер” – „Левски-Чеп.”
„Локо 101” – „Н. Искър”

12 кръг – 14.11.2010 г. (Неделя)
„Септември” – „Локомотив”
„Лъвчета” – „Левски”
„Славия” – „Люлин”
„Чавдар” – ЦСКА
„Левски-Рак.” – „Академик”
„Локо 101” – „Обеля”
ОФК „Костинброд” - „Интер”
„Н. Искър” – „Левски-Чеп.”

13 кръг – 17.11.2010 г. (Четв.)
„Интер” – „Септември”
„Локомотив” – „Лъвчета”
„Левски” – „Славия”
„Люлин” – „Чавдар”
ЦСКА – „Левски-Рак.”
„Академик” – „Локо 101”
„Левски-Чеп.” – „Костинброд”
„Обеля” – „Н. Искър”
14 kръг – 21.11.2010 г. (Неделя)
„Септември” – „Левски-Чеп.”
„Лъвчета” – „Интер”
„Славия” – „Локомотив”
„Чавдар” – „Левски”
„Левски-Рак.” – „Люлин”
„Локо 101” – ЦСКА
„Обеля” – „Академик”
„Н. Искър” – „Костинброд”
15 кръг –28.11.2010 г. (Неделя)
ОФК „Костинброд” – „Септември”
„Левски-Чеп.” – „Лъвчета”
„Интер” – „Славия”
„Локомотив” – „Чавдар”
„Левски” – „Левски-Рак.”
„Люлин” – „Локо 101”
ЦСКА – „Обеля”
„Академик” – „Н. Искър”
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Летният трансфе-

рен прозорец 
донесе радост 

за двама от любимците 
на „бялата” агитка, под-
визаващи се зад граница. 
Националите Чавдар Ян-
ков и Димитър Рангелов 
смениха клубовете си с 
надеждата да имат пове-
че шанс за изява в нови-
те си тимове от Русия и 
Израел. 

Янков допълни „сла-
вистката” колония в рус-
ката Премиерна лига и 
вече ще мери сили на 
терена с бившите си 
съотборници Мартин 
Кушев и Благой Георги-
ев. Техничният халф бе 
преотстъпен от украин-
ския „Металург” (Донецк) 
на „Ростов”, където ще 
трябва да възроди пре-
миналата през много пе-
рипетии спортна карие-
ра. Пред клубния сайт на 
„Ростов” Янков сподели, 
че в руската Премиер-
на лига се играе футбол 
на доста високо ниво, 
а шампионатът е много 
популярен в България: 
„В нашата страна показ-
ват по два-три мача от 
всеки кръг и ние позна-
ваме доста добре вашето 
първенство. Плюс това 
в руския шампионат иг-
раят немалко мои съна-
родници, от които съм 
слушал само топли думи 
по отношение на Русия. 
Що се отнася до „Рос-
тов”, това е много добър 
клуб, който не случайно 
е на такова високо мяс-
то в класирането.” Янков 
допълни, че ще вземе 
фланелката с №23, с ко-
ято е играл в Германия. 
„Аз ще правя на терена 
всичко, което зависи от 
мен, и ще се старая това 
да носи резултати. Ис-
кам да ме подкрепят за-
палянковците и всички, 
които обичат футбола в 
Ростов”, сподели юноша-
та на „Славия”.

Той дебютира за но-
вия си отбор при равенс-
твото 1:1 срещу „Спартак” 
(Налчик) у дома в мач от 
18-ия кръг в Премиер ли-
гата. Янков влезе в игра 
в началото на второто 
полувреме на мястото 
на Ахметович и отправи 
един опасен удар по по-
сока на противниковата 
врата. Този резултат сло-
жи край на серията от 
три поредни победи на 
„Ростов”, който се бори 

за историческо класира-
не за Лига Европа. 

Янков бе титуляр и 
при тежкото поражение 
на България от Англия с 
0:4 на „Уембли”, като бе 
оценен с 8 по десетобал-
ната система от автори-
тетния ежедневник „Сън”.

Друг българския наци-
онал и рожба на „бялата” 
школа - Димитър Ранге-
лов, в последния ден на 
август премина успешно 
медицинските изследва-
ния и подписа договор с 
израелския клуб „Мака-
би” (Тел Авив). 27-годиш-
ният нападател подсил-
ва първодивизионния 
тим като преотстъпен от 
„Борусия” (Дортмунд) до 
края на сезона. „Макаби” 
има опция за закупува-
нето на българина след 
изтичане на периода под 
наем. Нападателят стана 
13-ото ново попълнение 
в селекцията на състава 
от Тел Авив. При присти-
гането си Митко беше 
чакан от сериозен брой 
журналисти и фенове на 
най-успешния, и популя-
рен израелски клуб.

Очакващите го фенове 
и ръководители на „Мака-
би” веднага го облякоха 
със синя фланелка, и го 
закичиха със синьо-жълт 
клубен шал. Високият 
183 сантиметра бивш 
капитан на младежкия 

национален отбор на Бъ-
лгария подписва с пети 
чуждестранен отбор. 
Той е играл досега във 
френския „Страсбург”, а 
след това премина в гер-
манското първенство и 
носеше екипите на „Ер-
цгебирге” (Ауе) и 
„Енерги” (Котбус), а 
преди две години 
го купи „Борусия” 
(Дортмунд), къ-
дето нападателят 
бе преследван от 
контузии, отбеляза 
само едно попаде-
ние в Бундеслига-
та във вратата на 
„Байер” (Левер-
кузен) и не успя 
да се наложи като 
титуляр. Рангелов 
постепенно отпад-
на от сметките на 
тр е н ь о р а  Ю р ге н 
Клоп и логично се 
стигна и до жела-
нието му за трансфер. 

„Макаби” (Тел Авив) е 
рекордьор по спечелени 
титли - 20, има още и 22 
купи на страната, а два 
пъти е печелил и Азиат-
ската шампионска лига. 
Домакинските си мачове 
провежда на модерния 
стадион „Блумфийлд”, а 
старши треньор е Йоси 
Мизрахи. „За мен това не 
е стъпка назад в карие-
рата. В „Макаби” правят 
много добър отбор, из-

вадиха много пари 
за качествена се-
лекция, и няма как 
да не дойдат резул-
татите. Както и „Бо-
русия” (Дортмунд), 
мисля , че „Макаби” 
също е много си-
лен отбор и можем 
да направим нещо 
в Лига Европа или 
в Шампионската 
лига през следва-
щата година, ко-
ментира Рангелов.

Добри бяха и 
новините в нача-
лото на септември 
за Благой Георгиев, 
който се възстано-
ви по-бързо от оча-
кваното и вече се 
завърна на терена. 
Националът изигра 

първия си мач за „Терек” 
след като в продължение 
на два месеца се възста-
новяваше от операция. 
Халфът дори успя да се 
разпише в контролата 
срещу „Спартак” (Налчик) 

в паузата на шампионата, 
завършила с победа за 
тима от Грозни с 3:1. Бла-
го беше точен от дузпа в 
87-ата минута и оформи 
крайния резултат. 

Нас тавник ътАнато-
лий Байдачний пусна 
Георгиев през второ-
то полувреме, когато 
дебют направи и при-
влеченият от „Спартак” 
( М о с к в а )  в р а т а р  С о -
слан Джанаев.  
До момента тимът от 

столицата на Чечения 
се представя стабилно в 
шампионата и заема 6-
о място в класирането, 
като има реални шансо-
ве да се пребори за учас-
тие в евротурнирите.  
Бившата „бяла” деветка 
Мартин Кушев с „Амкар” 
пък продължава борбата 
си за оцеляване в руския 
елит. Капитанът на перм-
ци коментира със смесе-
ни чувства двубоя срещу 
„Алания”, завършил 1:0 за 
„Амкар”. „Жалко, че про-
пуснах от бялата точка. 
Мисля, че стрелях добре, 
но вратарят на гостите 
явно беше наблюдавал 
как изпълнявам дузпи-
те и отгатна посоката на 
удара. Колкото до отмне-
ния ми гол, съдията пос-
тъпи правилно”, заяви 
българският нападател. 
„За нас този мач беше 
много важен. Благода-
ря на привържениците 
за подкрепата. След по-
бедата вече ще дишаме 

по-спокойно”, сподели 
Кушев.

Единственият оста-
нал славист в Германия 
- Асен Караславов, има-
ше успешен август, след 
като тимът му „Гройтер 
Фюрт”, продължи напред 
в турнира за Купата на 
Германия. Караславов 
се появи в игра в 88-ата 
минута на двубоя срещу 
„Брауншвайг”, а „Гройтер 
Фюрт” победи с 2:1 след 
продължения.

Янков премина в „Ростов”, 
Рангелов избра Тел Авив

Чавдар Янков се надява да възроди кариерата си в Русия 

Привържениците на израелския гранд „Макаби” пос-
рещнаха с възторг Димитър Рангелов
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Баскетболната шко-
ла на най-стария 
роден клуб през 

годините е доказала, че е 
най-добрата в България. 
Поредно свидетелство за 
чудесната работа там дойде 
от държавното първенство 
за момчета до 14 години. 
Там възпитаниците на Иван 
Делчев стигнаха до среб-
ърните медали. След вели-
колепното си представяне 
в зоналния шампионат в 
София, младите слависти 

оставиха отлични впечатле-
ния и от игрите си на репуб-
ликанското първенство. 

Финалният турнир се 
проведе в столичната зала 
„Христо Ботев”. Отборът на 
„Славия” попадна в предва-
рителна група „В”. Изключи-
телно ценни бяха двете по-
беди, които „белите” записа-
ха над съставите на „Балкан” 
(Ботевград) и „БУБА-баскет”. 
Те трасираха пътя на сла-
вистите към класирането 

им на полуфиналите. 
В мача с ботевградчани 

момчетата на Иван Делчев 
водеха, макар и минимал-
но, през цялото време на 
срещата и това им донесе 
трудния, но заслужен успех. 
След първите десет минути 

„Славия” имаше аванс от 19-
17, на почивката разликата 
бе само точка 32-31, за да се 
стигне в крайна сметка до 
успеха с 60-56. За победи-
телите Амар Хамит записа 
дабъл дабъл от 14 точки и 
10 борби. Росен Додумов 
добави 13 точки (6 борби), 
а Петър Цветков се отчете с 
12 (8 борби).

Изключително инфарк-
тен бе триумфът над „БУБА-
баскет” – 70:69. До него се 
стигна след размяна на 

водачеството и след неве-
роятно интригуващ финал. 
Секунди преди края резул-
татът бе 69-66 в полза на 
БУБА. Последва изключи-
телно важна тройка на Ва-
сил Колчев, който изравни  
69-69. В ответната атака бе 
фаулиран славистът Алек-
сандър Христов. Той 3.1 
секунди преди края бе то-
чен при изпълнението на 
първия наказателен удар и 
пропусна втория, но Амар 
Хамит овладя борбата за 
топката и това сложи край 
на мача. За славистите Ва-
сил Колчев наниза 16 точ-
ки и хвана 8 борби. По 12 
точки добавиха Димитър 
Христов и Росен Додумов, а 
Амар Хамит отново записа 
дабъл дабъл от 10 точки и 
12 борби.

На полуфинала „бели-
те” се разправиха с „Чер-
но море”, като прегазиха 
варненци със 70-52. Още 
самото начало на срещата 
подсказа за това, след като 
славистите дръпнаха с 5-0. 
В следващите минути сто-
личните баскетболисти ме-
тодично увеличаваха пред-
нината си, за да стигне тя до 
внушителните 18 точки. 

За „Славия” Димитър 
Христов записа 17 точки 
и 10 борби. С дабъл дабъл 
за пореден път се отличи и 
Амар Хамит, съответно с 13 
точки и 10 овладени топки, 
а Петър Цветков добави 12 

точки и 6 борби за успеха.
Финалният двубой 

противопостави за съпер-
ник състава на „Доростол” 
(Силистра). В един из-
ключително интригуващ 
сблъсък славистите отстъ-
пиха, но оставиха отлични 

впечатления за играта си. 
Срещата започна много 
равностойно и вървеше 
кош за кош. На таблото 
след първите десет минути 
светеше 17-16 за „Славия”. 
Картината не се промени 
и в следващата част, като 
славистите се оттеглиха 
на почивка отново с точка 
аванс: 31-30. 

В последвалите ми-
нути за натрупани лични 
нарушения от състава на 
„белите” напуснаха основ-
ни единици. Умората от 

предишните тежки 
мачове също си 
каза думата и нак-
рая резултатът бе 
фиксиран на 70-49 
в полза на дунавс-
кия клуб.

За „Славия” на финала 
най-резултатен бе Росен 
Додумов, който вкара 10 
точки. Васил Колчев доба-
ви 9 и 6 борби, а Димитър 
Христов и Симеон Василев-
ски нанизаха по 8 точки.

 Състав за финалния 
турнир: Росен Додумов, 
Петър Цветков, Ди-
митър Христов, Симеон 
Василевски, Божидар 
Величков, Васил Колчев, 
Стефан Янев, Амар Ха-
мит, Александър Хрис-
тов, Камен Иванов, Ге-
орги Христов и Николай 
Стефанов.

Страницата 
подготви

Камен ОГНЯНОВ

И тази година 
женският от-
бор на „Славия” 

ще бъде в баскетболния 
елит на страната. Този път 
шампионатът ще е със се-
дем участващи клуба. Към 
миналогодишните шест 
отбора се присъедини и 
възстановеният дамски 
тим на столичния „Левски”. 
Състезателките на „белия” 
клуб ще бъдат водени от 
Кирил Куков. Освен него 
с женското направления 
в „Славия” продължава да 
работи и Надка Голчева, 
на която са поверени под-
растващите. От клуба ще 
търсят и още поне един 
треньор, който да работи 
в школата. С момчетата и 
юношите при „белите” ра-
ботят и тази година Иван 

Делчев, и Александър 
Апостолов. Мъжки отбор, 
отново няма да има по 
финансови съображения. 
Това е и причината да лип-
сват нови гръмки имена в 
женския представителен 
състав. Отборът отново 

бе напуснат от доста ка-
чествени състезателки. 
Най-опитната в тима Ал-
бена Бачкова вече е игра-
ещ-помощник треньор в 
Стара Загора. В състава на 
„Берое” от новия сезон са 
и Стефка Николова, и Тон-
ка Тенчева. На последните 
две договорите са изтекли 

и те са приели по-високите 
финансови условия на клу-
ба от Стара Загора. За по-
вече яснота относно бъде-
щето на отбора на „Славия” 
се свързахме със старши 
треньора на тима Кирил 
Куков: „И тази година ще 

бъдем най-младият отбор 
в елитната група. Към на-
стоящия момент няма на-
пълно яснота за състава 
ни. В тима ще се включат 
няколко момичета от де-
войки-старша и младша 
възраст на „Славия”, как-
то и очаквам да дойдат и 
една-две състезателки от 

„Академик-МГУ”. Много 
разчитам на центъра ни 
Александра Делчева да 
продължи да подобрява 
играта си. От този сезон, 
тя вече няма да се раздво-
ява между баскетбола и 
волейбола, а остава само 

при нас. Радваме добро-
то възстановяване след 
контузия на гарда Дора 
Севова, както и на Естер 
Милчева, която играе на 
позиция гард-крило. Още 
не се знае къде ще про-
веждаме домакинските 
си срещи. Традиционната 
ни домашна зала „Триади-

ца” е с неизяснен статут и 
най-вероятно ще играем 
в „Христо Ботев”. Ние сме 
единственият клуб, кой-
то си плаща наем за това, 
другите отбори в елита са 
подпомагани от общините 
по места. Тук е мястото да 

благодарим всички в клу-
ба за финансовата помощ 
на президента Васил Йо-
тов, на друг голям славист 
Илиян Петров и на пред-
седателя на ОСК „Славия” 
Владимир Симеонов. Ако 
не са те баскетбол в „бе-
лия” клуб няма да има”.

Баскетболистките на старт

Славистите до 14 години 
станаха вицешампиони

атрактивните отигравания бяха патент на „белите” 
баскетболисти в мачовете във финалния турнир   

Отборът на „Славия” до 14 години  с треньор Иван 
Делчев заслужи сребърните медали от държавния 
шампионат           снимки: Bulgarianbasket.com
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Председателят на клу-
ба по кънки и хокей на лед 
„Славия” Георги Миланов 
отново е наш събеседник. 
В навечерието на новия 
леден сезон се свързахме с 
него, за да научим подроб-
ности и последни новини, 
свързани с календара. В 
интервюто шефът на 
„белия” клуб за ледените 
спортове анонсира и ор-
ганизирането на детски 
хокеен турнир за купата 
на в. „Славия”.

- Г-н Миланов, разбрах-
ме, че на 14 септември се 
е състоял управителен 
съвет на федерацията по 
хокей на лед. Какви ре-
шения бяха взети?

- В общи линии основни-
те въпроси, които се разис-
кваха, бяха свързани с под-
готовката на националните 
отбори и по-конкретно – на 

децата и юношите. За всич-
ки нас е ясно, че мъжкият 
хокей отдавна не е това, ко-
ето беше. Възраждането на 
играта може да дойде само 
с години работа с децата и 
юношите. Затова погледът 
ни е насочен към работата 
с младите хокеисти. При-
ето бе, че националната 
формация, която същес-
твува от миналата година 
– за подрастващи до 14 г., 
ще води целогодишна под-
готовка. Още в края на този 
месец треньорите Мартин 
Миланов и Иво Николов ще 
заведат отбора на турнир в 
Будапеща. В този турнир са 
заявили участие състави от 
Русия, Хърватска, Швеция, 

Швейцария и други. Освен 
това, във връзка с този от-
бор на конгреса на меж-
дународната федерация в 
Словения, който ще се про-
веде съвсем скоро, отново 
ще се постави въпроса за 
организиране на Балкан-
ска лига за деца до 14 г. 
Вече са проведени разго-
вори със съседните страни 
– Сърбия, Турция, Румъния, 
а също и с Хърватска. Има 
принципно съгласие за 
организирането на лигата 
още от този сезон. Идеята 
е има турнири като всяка 
от страните-участнички да 
поеме домакинството на 
една такава проява.

- За юношите до 18 г. и 
младежите до 20 г. пред-
стоят отново далечни 
пътувания за световните 
първенства догодина. 
Как ще протече подго-
товката?

- Засега подготовката на 
тези два отбора ще върви 
съвместно. Федерацията 
има намерение да потърси 
участие в турнири за тези 
формации, но засега всич-
ко е в много начален етап. 
Друга стъпка е решението 
на УС на федерацията този 
отбор да участва и в дъ-
ржавното първенство за 
мъже. Това на практика се 
случи и през миналата го-
дина, когато младежите иг-
раха под името „Айсберг”.

- Има ли някакви нови-
ни около хокейния отбор 
на „Славия”?

- Започнахме трени-
ровки, които са два пъти 
седмично. Съставът от ми-
налата година се запазва и 
на този етап не се 
очакват промени. 
Все още очакваме 
какви заявки за 
участие на мъжки 
отбори ще бъдат 
подадени. Едва 

тогава ще се обсъжда ка-
лендарът на мъжкото пър-
венство. Ако трябва да го-
ворим за срокове, мачове 
при мъжете със сигурност 
няма да има по-рано от 
средата или дори края на 
месец октомври.

- Ще продължи ли да 
се състезава вратарят 
Константин Михайлов?

- Да, Коста тренира с нас 
и има желание да остане 
на леда и през този сезон. 
Освен него разполагаме с 
още двама вратари, така 
че проблеми с вратарския 
пост нямаме. На Михай-
лов ще се разчитам и като 
национален селекционер 
догодина за световно-
то първенство, което се 
очертава да бъде изклю-
чително трудно за нас.

- Научихме, че танцо-
вата двойка Кристина 
Тремасова – Димитър 
Личев скоро започва 
участието си в официал-

ни турнири.
- Първо предстои учас-

тието им в турнир за „Гран 
При” в Англия, след което 

ще участват на още едно 
състезание в чешкия град 
Острава. През този се-
зон влязоха в сила нови 
правила и изисквания по 
отношение на танците 
на лед. Очакваме добро 
представяне от тази двой-
ка, тъй като подготовката 
им досега дава надежди 
за това. През лятото из-
караха 20-дневен лагер 
в Русия. Освен в турнири 
от веригата „Гран При” ако 
всичко е наред, искаме 
двамата да участват на 
световните първенства, 
както за юноши и девой-
ки, така и за мъже и жени.

- Накрая да кажете ня-
колко думи и за турнира 
за купата на в. „Славия”.

- Това е идея, която се 
роди спонтанно. Подоб-
на проява съществуваше 
преди доста години в Ру-
сия - за купата на вестник 
„Известия”. Тя обаче бе за 
мъжки отбори, а ние ис-

каме този турнир да бъде 
за деца. Радвам се, че ре-
дакцията на вестника ще 
бъде наш партньор в ор-
ганизацията. Надяваме се 
да има и международно 
участие. Ще се водят раз-
говори със сръбски отбо-
ри, които да се включат. 
Очаквам детайлите по ор-
ганизацията да позволят 
организирането на турни-
ра в средата или края на 
октомври.

Интервю на
Свободан

АЛЕКСАНДРОВ

„Спасението на родния хокей 
е свързано с подрастващите”

Георги 
Миланов:

Георги Миланов (в средата на заден план) успешно 
се справя и с функциите си на национален селекцио-
нер на мъжкия отбор по хокей на лед.

Стадион „Славия” е 
мястото, където тан-
цовата двойка кристи-
на тремасова и Димитър 
Личев тренират по два 
пъти дневно

Младежките формации по хокей на лед са сред основните приоритети на род-
ната хокейна централа

Детският тур-
нир за купата на 

в. „Славия” ще 
донесе и много 

награди за мал-
ките хокеисти
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Стадион „Славия” предлага часове за свобод-
но пързаляне на любителите на зимните кънки. 
Свободните пързалки започват от 17 септември 
(петък) и ще продължат до април 2011 г. В сряда 
и петък от 18:30 до 20:00 ч., а в събота и неделя от 
11:30 до 13:00 и от 17:00 до 18:30 ч. леденото поле 
е на разположение на желаещите да се пърза-
лят. За тези, които нямат свои кънки, пързалката 
разполага с гардероб и предлага кънки под наем 
(фигурни и хокейни).

Дъ р ж а в н о т о 
п ъ р в е н с т в о 
по хокей на 

лед за мъже отново 
„виси” в нищото. Изо-
бщо не е ясно с колко 
отбора, при какъв рег-
ламент и кога ще се 
състои надпреварата. 
От година на година 
шампионатът все по-
вече се превръща във 
формално състезание 
с предизвестен край. 
Новините за хокея в 
медиите пък са свър-
зани само със скан-
далите. Заглавия за 
кървави и прекратени 
мачове, и побоища по 
леда и извън него, съз-
дават изключително 
лош имидж на играта.

Засега единствено-
то напълно сигурно 
нещо е, че „Славия” ще 
участва в държавното 
първенство за мъже. 

Останалите обичайни 
„заподозрени” - „Лев-

ски” и ЦСКА, имат 
тренировки в Зимния 

дворец, което предпо-
лага, че най-вероятно 

те също ще подадат 
заявки за участие.

Мъжкото хокейно първенство
отново с много въпросителни

През миналия сезон „белите” сразиха 
„червените” с 6:2 в единствения нормален мач без 
скандали между двата отбора, който се игра в 
Зимния дворец 

През тази есен 
мъжкият отбор 
на „белите” няма 

да вземе участие в тра-
диционния европейски 
клубен турнир за Конти-
ненталната купа. От ръ-
ководството на „Славия” 
съобщиха, че не са пода-
ли заявка поради финан-
сови и организационни 
причини. През миналия 
сезон славистите са по-
желали домакинство, но 
такова е било отказано. 
Надпреварата се органи-
зира от Международната 
федерация по хокей на 
лед за клубни отбори от 

Европа.
Припомняме на чи-

тателите, че през мина-
лата есен „белите вълци” 
играха в първия кръг на 

турнира в Анкара, къде-
то записаха две победи 
- срещу турския шампи-
он „Полис Академиши” и 
срещу израелския първе-
нец „Херцеля” (Петах Ти-
ква. Единствената загуба 
на нашите бе от състава 
на „Барселона” (Испания), 
който спечели групата и 
продължи в следващия 
кръг на турнира.

„Славия” няма да участва в турнира
за Континенталната купа този сезон

Възпитаниците на трень-
орите Георги Миланов и 
атанас Димитров записа-
ха две победи на турнира 
за континенталната купа 
през есента на 2009 г. в ан-
кара

В началото на сеп-
тември женският на-
ционален отбор по 
хокей на лед започна 
подготовката си за све-
товното първенство от 
пета дивизия, което ще 
се състои в София през 
март 2011 г. Ядрото на 
отбора е съставено от 
бившите хокеистки и 

шампионки от „Сла-
вия”. Дамският състав 
на „белите” на практи-
ка не съществува от 
края на миналия се-
зон. Момичетата бяха 
събрани едва в края на 
август, за да започнат 
подготовка за светов-
ното. Тренировките се 
провеждат от двама 

представители на „бя-
лата” треньорска шко-
ла - руският хокеист 
Станислав Мухачов и 
помощник-треньора 
на мъжете в „Славия” 
Атанас Димитров. За-
ниманията се провеж-
дат в Зимния дворец 
пет пъти седмично.

Женският национален отбор 
започна подготовка 
за световното в София

„Белият” леден 
стадион отваря
врати за свободно 
пързаляне
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Двама слависти спечелиха сребърни медали
на европейското първенство за младежи

Състезателите на „Сла-
вия” Венцислав Рагин и 
Борислав Георгиев заслу-
жиха сребърни медали от 
европейското първенство 
по волейбол за младежи 
в Беларус. Центърът Ра-
гин, както и капитанът, и 
основен разпределител на 
тима Георгиев, играха във 
всичките седем мача на 
България, и имат огромен 
принос за постигнатия 
успех. Двамата направиха 
голямо впечатление на 
специалистите в градове-
те Могильов и Бобруйск, 
защитавайки името на ре-
номираната волейболна 
школа на „Славия”.

В груповата фаза на 

шампионата на Стария 
континент България за-
писа победи срещу дома-
кините от Беларус (3:1), 
Италия (3:0), Франция (3:1) 
и Испания (3:0). Младите 
„лъвове” загубиха с 2:3 от 
Сърбия, но успяха да се 
класират на първо място в 
група „В” на първенството 
с актив от четири успеха 
и една загуба. На полуфи-
налите България победи 
Холандия с 3:0, но в най-
важния мач на турнира от-
стъпи пред Русия с 1:3.

„Всички момчета дадо-
ха максимума от себе си. 
Сега можем да съжалява-
ме, че не станахме първи, 
но един ден и ние ще ста-

нем шампиони. Уникално 
е да си капитан на този 
отбор, заедно да слушаме 
химна и да се забавлява-
ме, играейки на полето. 
Това сребърно отличие 
ми коства много лишения 
и откъсване за три месеца 
от семейството, но се на-
дявам сега ръководството 
на „Славия” да ми отпусне 
4-5 дни почивка. Искам да 
поздравя отбора на Русия 
за добрия финален мач, 
който се получи”, заяви 
при посрещането в София 
капитанът Борислав Геор-
гиев. Огромна благодар-
ност към всички, които са 
помагали на тима за успе-
ха изказа другият предста-

вител на “белите” 
Венцислав Рагин: 
“Поклон към тях от 
все сърце. Работих-
ме много, но трудът 
ни се възнагради”, 
отсече центърът. 

Възпитаникът на „бялата” школа Борислав Георги-
ев имаше честта първи да получи сребърния трофей 

капитанът Бо-
рислав Георгиев 
(с номер 6) има 
основна заслуга 
за участието на 
България на фи-
нала на шампио-
ната на Стария 
континент в 
Беларус 

атаките на 
слависта Вен-

цислав Рагин през 
центъра всеки 
път матираха 

противниковите 
отбори на евро-

пейското пър-
венство    




