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Още един славист 
празнувал на Ни-
кулден има по-

вод за гордост в този брой 
на „белия” клубен вестник. 
Известният спортен журна-
лист и радетел на „бялата” 
идея Николай Кръстев по-
лучи още едно признание 
за своята работа. Замест-

Децата на "Славия"
малък дял затова има и 
чичо й, нашият колега Сво-
бодан Александров. 

Малките палавници 
Рада и Живко още с първи-
те си дни, прегърнаха и 
„бялата” идея. В това няма 
нищо странно, защото тех-
ните горди родители Ема-
нуела и Николай Петрови 
се запознават на стадион 
„Славия”. Дори сватбената 

им торта бе с емблемата на 
най-стария роден клуб. 

Очакваме вашите 
снимки на малките по-
читатели на “Славия” 
или на домашните ви 
любимци прегърнали 
„бялата” идея, както и 
текст към тях. Всички 
изпратени фотоси до 
редакцията ще бъдат 
публикувани.

ник-отговорният редак-
тор на спортния отдел на 
вестник “Труд” и основен 
двигател на вестник „Сла-
вия” получи приза за спор-

тна журналистика “Братя 
Ексерови”. Наградата е за 
принос в развитието на 
българската спортна жур-
налистика и за  значителни 
творчески постижения, а 
победителите по традиция 
получиха оригинални ста-
туетки с позлатена секира, 
дело на известния българ-
ски скулптор Александър 
Пройнов. Призът се връчва 
за девета поредна година.

Кръстев бе отличен в 

категория печат. Церемо-
нията по връчването на 
наградите бе в столичната 
галерия “Лик”.

Николай Кръстев с 
поредно признание

Братята Митьо и Никола 
Ексерови са емблематични 
фигури в родната спортна 
журналистика през мина-
лия век. По-големият Ми-
тьо бе сред личните пера 
на вестниците “Народна 

младеж” и “Старт”, а Никола 
Ексеров - водещ спортен 
коментатор на БНТ.

Целият екип на вестник 
„Славия” поздравява своя 
колега и приятел с поред-
ното високо признание.

IN memorIam

Така го 
п о з н а в а -
ха всички 
с л а в и с т и , 
а иначе се 

казваше Богдан Димитров 
(1931-2010). Дългогоди-
шен фотограф на „Славия” 
запечатал с обектива си 
едни от най-вълнуващите 
моменти от историята на 
„белия” клуб. Бате Данчо 
бе от ония слависти, които 
носят „Славия” в сърцето 
си. Като водач на юноше-
ските отбори по футбол 

изпита и радостта от шам-
пионската титла. Винаги 
присъстваше на сбирки-
те на ветераните и с чув-
ството си за хумор, и мно-
гото си славистки споме-
ни бе желан събеседник 
от всички. Не пропускаше 
и проявите на „белия” 
вестник. До последно бе 
най-търсеният фотограф 
от Главно управление на 
пътищата, където работи 
повече от четири десе-
тилетия. Поклон пред па-
метта му! 

Отиде си Данчо-Фотото
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Това е нашата 
"Славия"

Посоки 3

Славистката публика е зажадняла за успехи  

Да, това е нашата 
„Славия”, която 
искаме да виж-

даме.
Всички слависти добре 

разбират за какво точно 
става дума. И все пак... нека 
го кажем.

Тази есен „Славия” има 
с точка по-малко от мина-
лата година. И отново е на 
четвъртфинал за купата. 
Но зрителите са в пъти по-
вече.

Фактите сочат, че по-
добна агитка от над 500 
души за мача с „Локо” (Сф) 
– 3:4, на най-слависткото 
място на ст. „Васил Лев-
ски” между секторите „А” и 
„Б” не се е събирала поне 
десетина години. На гос-
туванията за купата във 
Велико Търново и Разград 
имаше поне по 150 слави-
сти срещу 3 пъти по-малко 
при същите обстоятелства 
преди година. А за двубоя 
с „Левски” (2:2) на „Овча ку-
пел” дойдоха около 2500 
„бели” сърца. Много бяхме 
и в Ловеч за злощастното 
(0:2).

А знаете ли колко много 
ще бъдем при един силен 
пролетен старт и преодо-
ляване на четвъртфинала 
за купата?

Оказа се, че запалянко-
вският нюх към истинско-
то, към стойностното, към 
духа и себераздаването 
на терена не може да бъде 
подлъган. Нито измамен.

Цяла есен с изключе-

ние на първите няколко 
кръга славистите игра-
ха грамотен, на моменти 
много красив, напорист, 
открит, атакуващ и при-
влекателен футбол. Без да 
правят дребни сметки на 

терена. Излязоха „с нож 
между зъбите” срещу со-
фийските отбори – изкара-
ха си го на „Академик” (4:0), 
прекъснаха засилваната 

и от съдиите черна серия 
срещу ЦСКА (1:0), надигра-
ха и изпуснаха абсолютно 
заслужена победа срещу 
„Левски” (2:2), като вкара-
ха два прекрасни гола на 
тима от „Подуене” и държа-

ха до последно в шах „Ло-
комотив” (3:4), играейки 75 
минути в намален състав и 
отбелязвайки така 3 гола. 
На практика справедли-

вият изход в двубоя беше 
равният, но съдбата реши 
друго с гредата на Николай 
Божов минути преди края.

Да, вярно е, че славис-
тите паднаха у дома от 
„Калиакра” и „Берое”, не ус-
пяха да победят като дома-
кини дори „Сливен”. Факт е 
и, че загубиха по един или 
друг начин гостуванията в 
Бургас, Варна и Ловеч. Но 
също така е вярно, че без 
съдийските тесли щяха да 
вземат поне 4 точки от тези 
3 мача – 3 от „Черно море” 
и 1 от „Литекс”. Да не гово-
рим за другите изпуснати 
шансове – още 8 точки, 
пропилени у дома срещу 
провинциални отбори и 
2-те заслужени, но не взе-
ти от „Левски” и 1 от „Локо” 
(Сф)... Идеалният вариант 
означаваше не 24, с колко-
то са сега „белите”, а 34-38... 
Но нека спрем да мечтаем 
и престанем със сметките. 
Не точките са най-важното 

в момента. Не е толкова ва-
жно също трагичното със-
тояние на защитата, която 
трябва да бъде заздравена 
през паузата. Нито вече 
станалите повечко греш-
ки на растежа на Стефано 

Кунчев на вратата.
Важното е, че сла-

висткият дух се върна. И 
премина като ток през 
изстрадалите слависти из 
цялата страна. За да ги съ-
буди и върне вярата им, че 
14-годишният летаргичен 
сън на клуба и отборът е 
приключил безвъзвратно.

Много по-значимо от 

загубата в Ловеч е, че „Сла-
вия” излезе и игра с трима 
нападатели целия мач. А в 
Бургас цялото второ полу-
време държеше топката, 
действаше агресивно и 
напористо, макар че не 
отбеляза... Да не говорим 
за обрата във Варна, сма-
зан от съдията и отново 
от непростими грешки в 
„бялата” защита. За себе-
раздаването срещу ЦСКА 
и „Левски”, за непримири-
мостта на десетимата сла-
висти срещу „Локомотив” 
(София).

Ето това се харесва на 
публиката. Това кара все 
повече и повече слависти 
да се връщат по трибуни-
те. Да подкрепят любим-
ците си, защото виждат (и 
усещат) със сърцата си, че 
тези момчета се раздават 
без остатък. На този етап 
и това е страшно много на 
фона на царуващото без-
душие в последното десе-

тилетие.
Защото продължи ли се 

по този път успехите няма 
как да не дойдат. Е, те може 
да не са такива, каквито ни 
се искат на всички. Но „Сла-
вия” пак заема полагащото 
й се място като отбор, от 
който всички се страхуват. 
Като отбор, който може да 
победи най-силните и... да 
падне от най-слабите. Така 
е вече 98 години.

Съвсем друг е въпро-
сът, че това със сигурност 
не харесва на кукловодите 
от БФС, село Микре и „Ге-
рена”. И е ясно – „белите” ги 
чакат още много удари под 
кръста.

Съзнавате ли, приятели, 
какъв огромен славистки 
потенциал има, който е 
тлеел и гаснел в последни-
те 13-14 години. И обратно 
– ако този нулев период бе 
изпъстрен с поне два-три 
медала, един финал за ку-
пата и десетина мача в Ев-
ропа, какво щеше да бъде 
сега. Или пък, ако „Левски” 
си бе тръгнал заслужено 
победен от „Овча купел” 
тази есен?

Това, което се случва по 
трибуните, е пряка функ-
ция на това, което правят 
футболистите. Първо като 
дух и всеотдайност, и по-
сле, като резултати. Няма 
причини в това отношение 
пролетта да не е много по-
успешна. Отборът показва 
огромна борбеност, хъс 
и желание за игра. Тре-
ньорът Велев не се при-
теснява да излиза във все-
ки мач на всеки терен за 
победа с атакуваща схема. 
И пое всичките рискове 
(и негативи) да извади от 
отбора ветераните Йор-
дан Петков и Тодор Колев, 
подарили с безумните си 
действия в по-малко от 
половин игрова минута 
незаслуженото равенство 
на „Левски”. И отнели така 
огромната радост на сла-
вистите.

Заради всичко това 
славистката публика тази 
есен беше три пъти пове-
че от миналата година по 
същото време. Дано този 
път процесът е необратим. 
И стигне своята естествена 
кулминация с честване-
то на стогодишнината на 
„Славия” през 2013-а, ко-
гато очакваме и отборът 
да е много по-добър и по-
боеспособен от сегашния. 
И трибуните да са пълни, 
както се полага.

Екипът на в. „Славия”
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“Славия” ще зимува 
на осмо място в кла-
сирането на “А” група. 
Позиция, която изобщо 
не кореспондира с по-
ставената цел за медал 
в първенството. И която 
със сигурност не отгова-
ря на класата на отбора. 
Точките са 23 – с 1 по-
малко от постигнатия 
актив миналата есен, 
когато тимът завърши 
полусезона седми. 

Въпреки това фено-
вете имат достатъчно 
основания да са довол-
ни от любимците си. 
За първи път от много 
време насам “Славия” 
не падна от “Левски” и 
ЦСКА, дори напротив 
– представи се страхот-
но в дербитата и взе 4 
точки в тях. Нещо пове-
че – под ръководството 
на Емил Велев съставът 
играе атрактивен и при-
ятен за гледане футбол 
и независимо от обсто-
ятелствата преследва 
победата докрай. И 
дори да не печели, пада 
с достойнство. А ако не 
друго, в мачовете влизат 
много голове. 

Така бе и в последни-
те две срещи от есента. 
Първо бе 

домакинството на 
“Монтана”,

в което “белите” бяха 
длъжни да сложат край 
на негативната поре-
дица и най-накрая да 
вземат победа. Спра-
виха се, но и държаха 
феновете в напреже-
ние до последно. След 
като тотално надделяха 
над съперника си през 

първото полувреме, а 
Георги Христов вкара 
два гола за 44 минути (за 
последно в официален 
мач се бе разписвал пре-
ди около година), през 
втората част те сами си 
усложниха живота, как-
то напоследък свикнаха 

да правят. Колективна 
грешка в защитата по-
зволи на резервата Вен-
ци Христов да върне 
едно попадение, а с това 
и надеждата на гостите 
да изтръгнат нещо на 
“Овча купел”. Опитните 
Илия Илиев и Николай 
Божов обаче предреши-
ха нещата с брилянтна 
комбинация помежду 
си в 77-ата минута, при 
която последният не 
даде шанс на против-
никовия страж за 3:1. 
Отново безумна проява 
в отбраната, при която 
сбъркаха последовател-
но Дяков, Барбоса и Де-
ниран, позволи на бра-
зилеца Луис Едуардо да 
вкара за 3:2. И въпреки 
че успехът на домаки-
ните не подлежеше на 
съмнение, той не дойде 
никак категорично. Как-
то се и очакваше, след 
безобразната си проява 
в дербито с “Левски” ка-
питанът Йордан Петков 
остана извън състава, 

което даде възможност 
на дошлия от азербайд-
жанския ФК „Баку” Рафа-
ел Барбоса да запише 
дебют в “А” група. Про-
лича си, че му липсват 
практика и сработеност 
с другите титуляри, но 
младокът демонстрира 
и някои добри неща. 

На трибуните пък бе 
националният селекци-
онер Лотар Матеус, кой-
то за първи път изгледа 
мач на “Славия” на живо. 

Емил Велев използва 
последвалата пауза в 
шампионата заради кон-
тролата на националите 
със Сърбия за провер-
ка с втородивизионния 
“Спортист”, в която за-
ложи на футболисти, ко-
ито по-рядко използва. 
Те обаче се изложиха и 
паднаха с 0:1 от гостите 
от Своге, а авторът на 
попадението бе с култо-
вата фамилия Стоичков. 

Така се стигна до по-
следния двубой за по-
лусезона – дербито с 

“Локомотив” (София). 
Отново мач с градски 
съперник и отново, как-
то и срещу “Левски”, в 
идеален момент за по-
беда. “Железничарите” 
тъкмо бяха отстранили 
треньора си Димитър 
Васев, най-добрият им 
играч Дерек Асамоа бе 
спазарен за Корея и си 
тръгна преждевремен-
но, бяха отпаднали след 
дузпи за купата от плов-
дивските си съимен-
ници, а настроението 
в “Надежда” бе повече 
от минорно. Както вече 
споменахме обаче, тази 
година в “Славия” оби-
чат 

сами да си правят 
живота труден.
 
Именно затова тради-

ционната безумна греш-
ка в защитата дойде още 
в началото – Дениран 
увисна под една балон-
но центрирана топка, 
тя достигна до Писаров 
и той откри резултата. 
Малко след това друго 
дълго подаване изве-
де Цветан Генков сам 
срещу вратаря зад за-
дрямалите централни 
бранители, а Стефано 
Кунчев се принуди да 
го фаулира. Наруше-
нието безспорно беше 
за картон, но реферът 
Ахмед Ахмед директно 
изгони младия страж, 
въпреки че Богомил 
Дяков, а не Кунчев, бе 
последен в защитата. 
Реферската грешка бе 
очаквана – всички знаят, 
че този арбитър е сред 
най-близките до клуба 
на Николай Гигов. Оттук 
нататък обаче селекция-
та на Велев показа точно 
това, заради което запа-
лянковците я харесват 
– непримирост и воля за 
победа. Атанас Атанасов 
игра с ръка в пеналта и 
Николай Божов реали-
зира отсъдената дуз-

Минали мачове4

Ако не друго, поне
падат много голове

Галин Бог-
данов полу-
чи шанс да 
се наложи 
в “Славия” 
покрай из-
важдането 
на Йордан 
Петков от 
състава.

M

KY

c Black cyan Magenta Yellow M

KY

c

M

KY

c Black cyan Magenta Yellow M

KY

c

“Славия” играе непримиримо и това се харесва 
на феновете, защитата е болното място
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па в гол за 1:1, а “Локо” 
здраво се стресна от 
останалите с 10 човека 
слависти. Те обаче пус-
наха нови 2 попадения 
– Светослав Дяков се 
разходи покрай трима 
играчи в бяло и покачи 
на 2:1, а след това Пи-
саров довкара избита 
от Емил Петров топка 
за 3:1. И въпреки удара 
“Славия” пак отвърна. 

Малко преди почивката 
Галин Богданов засече 
центриране в наказател-
ното поле за 2:3. 

Оттук насетне на ста-
диона всеки беше наяс-
но, че шоуто на терена 
няма да се изчерпа само 
с петте гола за първото 
полувреме. Второто “Ло-
комотив” пак натрупа со-
лидна преднина. Отново 
неразбирателство в от-

брана, но и майсторски 
шут на Генков от трудна 
позиция, доведоха не-
щата до 4:2 за “червено-
черните”. Но и с човек 
повече те така и не до-
казваха, че заслужават 
победата. Нещо повече, 
огънаха се пред натиска 
на “белите” и резултатът 
стана 4:3. Николай Бо-
жов бе спънат в пеналта, 
а изпълнената от Пеев 
дузпа накара мнозина 
да ахнат с възхищение. 
Най-справедливо в този 
суперспектакъл  бе 
“Славия” да си тръгне с 
точката. Уви, не се полу-
чи – след удар с глава на 
Георги Христов топката 
бе избита от голлинията, 
а в края Божов с мощен 
шут разтресе напречна-
та греда. 

С това поражение 
“белите” пропуснаха да 
постигнат успех, който 
не им се бе отдавал от 
повече от десетилетие – 
да завършат полусезона 

Ако не друго, поне
падат много голове

Минали мачове 5
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без загуба в столичните 
дербита. Осмото място 
не дава много надежди 
за пролетта, но ако от-
странят хроничния про-

блем в защита, футбо-
листите и Емил Велев 
могат да донесат много 
радост на феновете си 
през 2011-а. 

Даниел Пеев изигра поредния си много силен мач 
срещу “Локо” (София)

“Славия” пак ще играе 
на четвътфинал за наци-
оналната купа. “Белите” 
тази година счупиха каръ-
ка срещу съперници от 
втора дивизия и надвиха 
два от най-силно предста-
вящите се тимове в Източ-
ната и Западната “Б” групи 
- “Лудогорец” и “Етър”. 

Жребият отреди столи-
чани да стартират участи-
ето си в турнира с госту-
ване в Разград. Мачът бе 
очакван с нетърпение не 
само в града, но и в цяло-
то Лудогорие, и логично 
стадион “Дянко Стефа-
нов” се напълни до кра-
ен предел. Еуфорията бе 
завладяла дори диктора 
на съоръжението, който 
обяви “Славия” за “Българ-
ския “Реал” (Мадрид). Явно 
респектът към гостите 
бе доста голям, защото 
техният защитник Рафаел 
Барбоса бе прекръстен от 
говорителя на Барбароса, 
по подобие на името на 
плана на Хитлер за атака 
на СССР от 1941 година. 

На терена отборът на 
Емил Велев не остави ни-
какви съмнения в превъ-
зходството си, а две попа-
дения на Николай Божов 
до почивката осигуриха 
успеха. През втората част 
столичани намалиха обо-
ротите и въпреки че оста-
наха с човек повече, не 

пожелаха да разгромят 
съперника си. 

Далеч по-оспорвано 
премина осминафинални-

ят сблъсък срещу “Етър” 
на “Ивайло”. “Славия” вече 
имаше горчив опит за ку-
пата срещу шампиона от 
1991 година – през есента 
на 2004-а воденият тогава 
от Атанас Джамбазки “бял” 
тим отстъпи с 0:1 на “боля-
рите”. Сега срещата отново 
стартира със силен натиск 
на домакините, а само от-

личната реакция на Емил 
Петров и гредата спасиха 
вратата след мощен из-
стрел на Джайеоба. Малко 

след това нигериецът се 
просна да си търси дузпа 
в наказателното поле, но 
бе санкциониран с жълт 
картон. “Славия” стигна 
до попадението малко 
преди почивката, когато 
Радослав Димитров полу-
чи топката в пеналта и с 
диагонален шут не остави 
шанс на стража Димитров. 

През втората част подкре-
пяните от около 6000 зри-
тели “виолетови” играчи се 
хвърлиха на щурм и имаха 

добри възможности да 
изравнят, но сами ги про-
пиляха. Вместо да се ядос-
ват на нападателите си, те 
хвърлиха цялата вина за 
поражението върху рефе-
ра Таско Тасков, който бил 
подминал две дузпи в тях-
на полза?! 

За страхотната атмос-
фера на срещата допри-
несе и агитката на “Сла-
вия”, която на няколко 
пъти надвика далеч по-
многобройните домаки-
ни, а се отчете и  с добра 
хореография и пиротех-
ника. 

Ако “белите” изтеглят 
добър жребий и за четвъ-
ртфинала, имат всички 
основания да се надяват 
тази година най-накрая 
да вземат трофей – нещо, 
което не се е случвало 
вече повече от 14 години.

Страниците 
подготви:

Иван ЖИКОВ

Отново 1/4-финал за
Купата на България

Радослав Димитров вкара във 
вратата на “Етър” и прати 
“Славия” на четвъртфинал 
за купата

СТАТИСТИКА 
Купа на България

1/16-финал, 20 ноември 2010 г. 
“Лудогорец” - “Славия” 0:2

“Славия”: 12. Петров, 21. Дяков, 15. Богданов, 19. Барбоса, 2. 
Дреновички, 7. Илиев, 77. Пеев (75 – 14. Мартинов), 24. Цачев (60 – 
5. Георгиев), 20. Димитров (46 – 44. Мечев), 9. Христов, 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Божов (18), 0:2 Божов (45).
Съдия: Стефан Спасов.
Жълти картони: Петров, Дяков, Дреновички.
Разград, ст. “Дянко Стефанов", 1500 зрители.

1/8-финал, 4 декември 2010 г. 
“Етър” - “Славия” 0:1 

“Славия”: 12. Петров, 21. Дяков, 19. Барбоса (6 – 15. Богданов), 22. 
Генев, 2. Дреновички, 7. Илиев (88 – Павлов), 77. Пеев, 33. Г. Иванов 
(85 – 24. Цачев), 20. Димитров, 9. Христов, 17. Божов.
Съдия: Таско Тасков.
Жълти картони: Богданов.
Велико Търново, ст. “Ивайло”, 6500 зрители.

СТАТИСТИКА
“А” група

XIV кръг, 13 ноември 2010 г. 
“Славия” - “Монтана” 3:2

“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 22. Генев, 19. Барбоса, 25. Дениран, 
7. Илиев, 77. Пеев, 33. Г. Иванов (84 – 24. Цачев), 20. Димитров, 9. 
Христов (90 – 8. Павлов), 17. Божов (81 – 44. Мечев).
Голмайстори: 1:0 Христов (10), 2:0 Христов (44), 2:1 В. Христов (47), 
3:1 Божов (77), 3:2 Л. Едуардо (85).
Съдия: Радан Мирянов.
Жълти картони: Барбоса.
София, стадион “Славия”, 300 зрители.

XV кръг, 27 ноември 2010 г. 
“Локомотив” (София) - “Славия” 4:3

“Славия”:1. Кунчев, 21. Дяков, 22. Генев, 15. Богданов, 25. Дениран 
(84 – 2. Дреновички), 7. Илиев, 77. Пеев, 33. Г. Иванов (78 – 44. Ме-
чев), 20. Димитров (19 – 12. Е. Петров), 9. Христов, 17. Божов.
Голмайстори: 1:0 Писаров (3), 1:1 Божов (28-дузпа), 2:1 Дяков (29), 
3:1 Писаров (36), 3:2 Богданов (38), 4:2 Генков (46), 4:3 Пеев (64-дуз-
па).
Съдия: Ахмед Ахмед.
Жълти картони: Дяков, Генев, Иванов, Пеев, Дреновички.
Червен картон: Кунчев.
София, стадион “Васил Левски”, 1500 зрители.
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Слабата защита попречи на „Славия” да 
заеме по-изгодна позиция през зимата

тите гостуваха на собст-
вения си стадион на сто-
личния „Академик”. По-
бедата дойде след нови 
два гола на Николай Бо-
жов, по едно попадение 
добавиха Галин Иванов 
и впоследствие освобо-
деният от отбора Тодор 
Колев. 

В дербито с ЦСКА Да-
ниел Пеев реализира по-
бедния гол за 1:0, а вра-
тарят Кунчев и защитата 
пред него не допуснаха 
изненадващи грешки, 
което помогна за първия 
успех срещу „армейците” 
в последните осем годи-
ни. 

В осмия кръг загуба-

„Славия” завърши 
на незавидното осмо 
място след есенния 
дял в „А” група. Ак-
тивът на отбора е 
23 точки, а головата 
разлика е 25-20. Зара-
ди слаба игра в защи-
та възпитаниците на 
Емил Велев изпуснаха 
да спечелят осем точ-
ки срещу извънстолич-
ни отбори на собстве-
ния си стадион. Като 
прибавим и наивно 
пропуснатата побе-
да срещу „Левски”, то 
класирането можеше 
да бъде съвсем различ-
но, въпреки съдийския 
произвол и незаслуже-
ните загуби в мачове-
те срещу „Литекс” в 
Ловеч и срещу „Черно 
море” във Варна.

Тимът очаква и своя 
следващ противник на 
четвъртфиналите в 
турнира за купата на 
България след победи 
навън срещу съперни-
ци от „Б” група. 

Още на стар-
та на новото 
п ъ р в е н с т в о 

завърналият се от учас-
тие на Мондиал 2010 
вратар Райс Мболи пази 
неуверено на вратата 
на „Славия” срещу „Ка-
лиакра” (Каварна). В са-
мото начало на срещата 
мислещият тогава за 
трансфер зад граница 
Мболи допусна лек гол 
след неразбирателство с 
централните защитници 
Йордан Петков и Виктор 
Генев. Това доведе до 
неочаквана загуба с 0:1 у 
дома срещу абсолютния 
дебютант в майсторска-
та група. 

В следващия мач на 
вратата на най-стария 
български клуб застана 
младият Стефано Кун-
чев. В двубоя с „Миньор” 
(Перник), игран в Кюс-
тендил, Кунчев не успя 
да избие добре далечен 

удар и перничани по-
ведоха в резултата след 
точна добавка. Въпреки 
неуверените изяви на 
младия страж голове на 
Николай Божов и Иван 
Цачев донесоха победа-
та на столичани с 2:1.

В домакинския двубой 
от третия кръг срещу но-
сителя на купата на стра-
ната „Берое” неуверените 
изяви на защитата и Кун-
чев продължиха. Първо 
капитанът Йордан Пе-
тков си отбеляза нелеп 
автогол при центриране, 
когато не беше притес-
няван от нападател на 
противника, а в послед-
ните минути на срещата 
неразбирателство в на-
казателното поле между 
Генев и Кунчев позволи 
на „зелените” да вкарат 
втори гол и да оформят 
загубата за софиянци с 
1:2. Между двете попа-
дения на отбора от Ста-
ра Загора Даниел Пеев 
беше изравнил резултата 
след изпълнение на дуз-

па.
В четвъртия кръг 

грешките в защита липс-
ваха и „белите” заслуже-
но стигнаха до успех с 2:0 
след два гола на Божов 
срещу „Пирин” като гост.

Стефано Кунчев отно-
во имаше неубедителни 
изяви и в последвалия 
двубой с „Локомотив” 
(Пловдив), допускайки 
гол след удар почти от 
центъра. До почивката 
„белите” изравниха след 
точно реализирана дуз-
па на Пеев, а в самото 
начало на втората част 
стигнаха и до втори гол 
чрез Божов.

В шестия кръг славис-

та от „Черноморец” с 1:2 
в Бургас отново постави 
под съмнение качест-
вата на защитниците на 
тима. Още в 1-ата мину-
та Радослав Димитров 
си вкара автогол и това 
даде необходимото спо-
койствие на домакините, 
които заслужено спече-
лиха с един гол разлика. 

Кръг по-късно „Види-
ма-Раковски” бе победен 
с 2:0 и опасните голови 
ситуации пред вратата на 
„Славия” липсваха. Един 
от головете бе дело на 
юношата на „белите” Спас 
Георгиев. Попадението е 
дебютно за него във фут-
болния елит на България. 

След това дойде не-
заслужената загуба с 2:3 
срещу „Черно море” във 
Варна. Първи гол с бяла-
та фланелка реализира 
защитникът Виктор Ге-
нев, но главният съдия 
Георги Йорданов добута 
домакините до победата 
след като не отсъди две 
дузпи в полза на „Сла-
вия” след очевидна игра 
с ръка в наказателното 
поле на бранители на „зе-
лено-белите”.

В 11-ия кръг дойде 
и разочароващото ра-
венство 0:0 при дома-
кинството със „Сливен”. 
Тогава софиянци имаха 
преимущество, но про-
пуснаха да реализират 
своите чисти положения. 

Агитката на „Славия” заслу-
жава по-положителни емоции 
през пролетта

Играта на „белите” бе на приливи 
и отливи през отминалата есен
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Наложи се на вратаря 
Стефано Кунчев да спася-
ва отбора от загуба след 
бързи контраатаки на 
футболисти на гостите.

Третият пореден мач 
без победа бе в Ловеч 
срещу шампиона „Ли-
текс”. „Славия” загуби с 
0:2, но не може да се сра-
мува от представянето 
си. Голова атака на Нико-
лай Божов беше спряна 
заради несъществуваща 
засада, а играта с ръце на 
защитниците на „оранже-
вите” в собственото им 
наказателно поле не бе 
счетена за нарушение от 
главния съдия Николай 
Йорданов. 

В последвалото дерби 
с „Левски” Стефано Кун-
чев си отбеляза нелеп 
автогол при едно безо-
бидно центриране в на-
казателното поле и това 
даде преимущество на 
„сините” в момент, когато 
„Славия” контролираше 
играта на терена и мо-
жеше да вкара няколко 

гола във вратата на съ-
перника. След това Галин 
Иванов и Николай Божов 
с голове шедьоври обър-
наха резултата до 2:1 в 
полза на най-стария бъл-
гарски клуб. При един 
гол преднина за „белите” 
Кунчев на няколко пъти 
спаси опасни удари на 
нападателите на „Лев-
ски”. Въпреки това „Сла-
вия” не успя да запази 
аванса си заради поре-
дица от грешки. Първата 
бе на Тодор Колев, който 
подари топката на „сини-
те” в тяхната половина, 
а след това капитанът 
Йордан Петков допусна 
неопитният Александър 
Киров да го преодолее, 
след което последва 
нарушение в наказател-
ното поле. Отсъдената 
дузпа минута преди края 
на редовното време бе 
превърната в гол и сла-
вистите не успяха да спе-
челят срещу своя най-
стар съперник за първи 
път след 2003 година, за-

вършвайки наравно 2:2.
В 14-ия кръг домакин-

ската победа с 3:2 срещу 
„Монтана” върна усмив-
ките по лицата на пуб-
ликата и футболистите. 
Въпреки това неумелите 
намеси на защитата на 
„Славия” позволиха на 
гостите на два пъти да 
се разпишат, а грешките 
можеха да струват трите 
точки в този мач. Пър-
вите си два гола с екипа 
на столичани реализира 
нападателят Георги Хри-
стов, а един гол добави 
реализатор номер 1 на 
отбора за сезона Нико-
лай Божов.

В последния есенен 
кръг, при изключително 
драматичната загуба с 
3:4 от „Локомотив” (Со-
фия) на стадион „Васил 
Левски”, грешки на за-
щитниците Виктор Дени-
ран, Богомил Дяков и на 
вратаря Стефано Кунчев 
оставиха тима в много 
неизгодна позиция още 
в средата на първото 

полувреме. Тимът изо-
ставаше на два пъти в ре-
зултата с два гола и игра 
почти цял мач с човек 
по-малко. При създалата 

се ситуация резервни-
ят вратар Емил Петров 
трябваше да влезе в 
игра на мястото на по-
леви играч, въпреки че 
имаше счупен пръст на 
дясната ръка. Неубеди-
телните изяви на всички 
бранители бяха на път 
да бъдат компенсирани 
от резултатната игра в 
нападение, но шансът 
на два пъти не споходи 
„белите”, които дори с 
десет души заслужено 
можеха да се доберат до 
равенство 4:4. В дербито 
с „червено-черните” пър-
вият си гол в „А” група с 
екипа на „Славия” вкара 
младият защитник Галин 
Богданов, а „белите” от 
незапомнено дълго вре-
ме получиха право да из-
пълнят две дузпи в един 
мач.

В мачовете в турнира 
за купата на България 
„Славия” наруши създа-
лата се в последните го-
дини традиция да отпада 
от по-нискоразредни 
съперници. Последо-
вателно бяха победени 
втородивизионните „Лу-
догорец” и „Етър” и сега 
броени дни преди праз-
ничните дни „Славия” 
очаква своя съперник на 
четвъртфиналите. Въз-
можностите този път не 
са толкова благоприятни 
като през миналата годи-
на, защото напред про-
дължават само отбори от 
„А” група. 

Асен ДАСКАЛОВ

Нападателят на 
„Славия” Николай 
Божов безспорно е 
находката на „А” гру-
па през отминаваща 
футболна есен. 33-го-
дишният футболист е 
най-качественото ново 
попълнение от послед-
ната лятна селекция в 
тима и логично ведна-
га се превърна в люби-
мец на „бялата” публи-
ка. Голмайсторските му 
умения и финтовете, 
с които прави какво-
то си поиска пред и в 
противниковите нака-
зателни полета, неслу-
чайно накара специа-
листите да се запитат 
какво е правил толкова 
грамотен тактически 
футболист извън елит-
ната футболна група на 
България. Въпреки че 
през лятото Николай 
Божов навърши 33 го-
дини, физически той се 
чувства на не повече 
от 25 или 26 години. На 
доброто му физическо 
състояние биха зави-
дели множество спор-
тисти, които са много 
по-млади от него. Пре-
миналият през отбори 

Мачове на „Славия” от есенния дял 
на шампионата:

1 кръг „Славия” – „Калиакра” (Каварна ) – 0:1
2 кръг „Миньор” (Перник) – „Славия” – 1:2
3 кръг „Славия” – „Берое” (Стара Загора) – 1:2
4 кръг „Пирин-Благоевград” – „Славия – 0:2
5 кръг „Славия” – „Локомотив” (Пловдив) – 2:1
6 кръг „Академик” (София) – „Славия” – 0:4
7 кръг „Славия” – ЦСКА – 1:0 
8 кръг „Черноморец” (Бургас) – „Славия” – 2:1
9 кръг „Славия” – Видима-Раковски” – 2:0
10 кръг „Черно море” – „Славия” – 3:2
11 кръг „Славия” – „Сливен” – 0:0 
12 кръг „Литекс” – „Славия” – 2:0
13 кръг „Славия” – „Левски” – 2:2 
14 кръг „Славия” – „Монтана” – 3:2
15 кръг „Локомотив” (София) – „Славия” – 4:3

Мачове в турнира за купата на България:
1/16 финал „Лудогорец” (Разград) – „Славия” – 0:2
1/8 финал „Етър” (Велко Търново) – „Славия” – 0:1

Голмайстори:
11 гола - Николай Божов
4 гола - Даниел Пеев
3 гола - Галин Иванов, Тодор Колев
2 гола - Георги Христов
1 гол - Иван Цачев, Виктор Генев, Спас Георгиев, Галин Богданов и
Радослав Димитров

от софийската и перниш-
ката аматьорска група 
Божов определено има на 
какво да научи своите по-
млади съотборници. Това 
най-ясно бе отчетено в 

дербито между „Славия” и 
ЦСКА през септември. То-
гава, в момент от първото 
полувреме, цяла Бълга-
рия видя как Божов полу-
чи топката, абсолютно сам 

напредна в половината на 
„червените”, с невероят-
ната си техника развинти 
четирима защитници на 
съперника, влезе в нака-
зателното поле и отправи 
опасен удар, който с мъка 
бе избит в корнер от вра-
таря Здравко Чавдаров. 
Това бе само един епизод 
от футболното майстор-
ство на Николай Божов. 
Опитният нападател де-
монстрира качествата си 
на голмайстор и подавач 
номер 1 в почти всички 
мачове на „белите” през 
този сезон. Неслучайно 
той има общо 11 гола в 
мачовете в шампионата 
и в турнира за купата на 
България. Постоянната му 
игра донесе много точки 
на отбора, а хладнокръви-
ето му при изпълнение на 
дузпи и свободни удари е 
завидно. Тези, които искат 
нова наслада от високо 
футболно майсторство, 
трябва да посещават ма-
човете на „Славия” през 
пролетта на следващата 
година и да наблюдават 
внимателно изявите на 
футболиста с номер 17 
в селекцията на Емил 
Велев. 

Николай Божов – откритието на полусезона

Николай Божов гордо държи шал на „Славия” по 
време на първата тренировка на отбора това лято
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Истина е, а не сън или 
мечта, „Славия” отново не 
загуби дербитата срещу 
„Левски” и ЦСКА в рамките 
на един полусезон. Нещо 
повече – славистите по-
бедиха „червените” с 1:0 и 
нещастно изгубиха пред-
нината си срещу „сините”, 
завършвайки наравно 
2:2. В тези двубои възпи-
таниците на Емил Велев 
надиграха категорично 
своите големи съперници 
и оправдаха понятието 
голямо столично дерби с 
участието на най-стария 
български клуб. За послед-
но „белите” не загубиха от 
„Левски” и ЦСКА (в един 
полусезон) през есента на 
1998 година. Тогава бяха 
постигнати равенства 0:0 
със „сините” и 1:1 с „армей-
ците”. 

Славистите имаха раз-
лична нагласа за двата си 
най-важни мача през на-
стоящия сезон и това бе 
видно за специалистите и 
за запалянковците. Няма-
ше помен от футболистите 
в бели екипи, които губе-
ха с лекота от „Левски” и 
ЦСКА през последното де-
сетилетие. Головете на Ни-
колай Божов, Галин Ива-
нов и Даниел Пеев срещу 
набедените за грандове 
отбори 

върнаха 
позабравената слава 

на „Славия”. Исторически 
най-неудобният опонент 
на „сини” и „червени” от-
ново напомни за себе си и 
за истинската си същност. 
През есента на 2010 го-
дина „белите” изпълниха 
една от най-важните си 
мисии – да покажат, че не 
отстъпват с нищо на ве-
чните галеници на държа-
вата, на медиите у нас и на 
БФС.

Категоричната победа 
с 4:0 срещу завърналия се 
в елита „Академик” (София) 
бе поредното доказател-
ство за класата, която сла-
вистите демонстрираха в 
сблъсъците със столични-
те отбори. Мачът се игра 

на стадион „Славия” и на 
практика „белите” бяха до-
макини, но това не може 
да омаловажи положения 
труд, за да бъде постигнат 
толкова изразителен ус-
пех. Нека не забравяме как 
„студентите” измъчиха „Ло-
комотив” (София) при зло-
щастната им загуба с 2:3 с 
гол в последните секунди. 
След това „Академик” пад-
на с 0:1 и от „Левски”, но 
победата на „сините” бе из-
ключително трудна и дой-
де след огромно ходене по 
мъките. Шансът се усмих-
на в полза на столичните 
„студенти” едва в срещата 
им с ЦСКА. Двата отбора 
завършиха наравно 1:1 и 

„Академик” може да съжа-
лява, че не спечели срещу 
„червените”. 

Загубата на „Славия” в 
мача с „Локомотив” (Со-
фия) с 3:4 на стадион „Ва-
сил Левски” дойде като 
студен душ за публиката 
на „белите” няколко сед-
мици преди края на 2010 
година. Поражението оп-
ределено беше неочаква-
но с оглед на досегашното 
представяне на славис-
тите срещу софийските 
тимове. Множеството 
грешки в защита не успяха 
да бъдат компенсирани от 
силната игра на нападате-
лите и серията от 

седем мача без 
загуба 

във всички турнири срещу 
„червено-черните” бе пре-
късната. Възпитаниците 
на треньора Велев имаха 
желание да обърнат един 
двубой, който реално бе 
изигран с човек по-малко 
заради червения картон 
на вратаря Стефано Кун-
чев още в самото начало. 
Въпреки изоставането си 
в резултата почти през 
всичките 90 минути „бе-
лите” футболисти пока-
заха силен отборен дух и 
натиснаха своя съперник, 

Силно представяне с „Левски” и ЦСКА,
неочаквана загуба срещу „Локомотив” 

но нямаха шанс да стигнат 
поне до изравнителен гол.

Друг важен за „Славия” 
факт през тази есен е мо-
билизацията, която де-
монстрира публиката на 
най-стария български фут-
болен клуб. В дербитата с 
„Левски” и ЦСКА и в доста 
от мачовете извън София 
славистката обществе-
ност оказа мощна под-
крепа на своите любим-
ци и разби на пух и прах 
илюзиите на някои хора, 
които искат да наложат су-
бективното си мнение, че 
запалянковците на „Сла-
вия” в цяла България не са 
многобройни. Доказано е, 
че „белият” клуб разполага 
с много привърженици в 
цялата страна, както и в 
много държави от Европа 
и останалата част от света. 
Освен това по традиция 
„Славия” е третият отбор 
по успехи у нас и е пове-
че от нормално да бъде и 
трети по многочисленост 
на публиката. 

Основната задача пред 
старши треньора Емил Ве-
лев през пролетта на след-
ващата година е да накара 
„белите” футболисти да 
повярват, че отново могат 
да играят толкова уверено 
и стабилно срещу „Левски” 
и ЦСКА. В същото време 
представянето срещу „Ло-
комотив” (София)  трябва 
да бъде съвсем различно 
и на всяка цена да бъде 
взет реванш за нещастна-
та загуба с 3:4 в последния 
есенен кръг. 

Публиката на „Славия” 
пък трябва да продължи 
да фаворизира отбора 
си по начина, по който го 
правеше през тази есен. 
Многобройната и мощна 
подкрепа към „белите” в 
мачовете в София и в дву-
боите далеч от дома може 
да се окаже един от клю-
човите фактори за пости-
гането на успехи преди 
задаващата се 100-годиш-
нина.

Асен ДАСКАЛОВ

Галин Иванов раз-
пиляваше отбраната 
на ЦСКА с финтовете 
си, а на „сините” вка-
ра гол-шедьовър

Многобройната публика на „Сла-
вия” оказа своята безрезервна подкре-
па към отбора по време на дербито с 
„Левски”
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И на трибуните 
на Национал-
ния стадион 

„Васил Левски”, и извън 
него, „белите” привъ-
рженици доказаха, че 
не може да има база 
за сравнение между 
тях и рехавата агитка 
на „железничарите”. 
Славистите бяха поне 
три пъти повече от ко-
легите си локомотив-
ци. Над 450 фенове на 
най-стария роден клуб 
през целия мач над-
викваха така нарече-
ните „домакини”, които 
дори нямат лицензи-
ран собствен стадион.  
На трибуните можеха 
да бъдат забелязани 
и много от по-старото 

Поредна славистка доминация в 
дербито с „Локомотив” (София)

поколение слависти в 
"бялата" торсида. След 
края на двубоя футбо-
листите вече по тра-
диция поздравиха го-
лямата агитка и благо-
дариха за силната под-
крепа. Треньорът Емил 
Велев пък сам призна, 
че не е очаквал толко-
ва много хора да дой-
дат и да подкрепят от-
бора на "Славия".

Море от слависти и раз-
громна победа на трибуни-
те в софийското дерби с 
„Локомотив”

За петдесетината 
„бели” ултраси ранното 
тръгване в 7:30 ч. сутрин-
та си струваше: те бяха 
свидетели на поредни-
те два гола на Николай 
Божов и класирането на 
славистите в следващия 
етап на надпреварата. 
За феновете екскурзия-
та беше доста забавна, 
въпреки дългия и из-
морителен път до Раз-
град. Те демонстрираха 
добра организираност 
и впечатлиха местните 
запалянковци с песните 
и скандиранията си.

700 км до Разград и 
обратно и победа с 2:0 
срещу „Лудогорец”

В Разград славистите видяха как Николай Божов 
вкара дежурните си голове срещу местния „Лудого-
рец” в мач за Купата на България

Страхотна екскурзия 
до Велико Търново за 
финал на полусезона

„Белите” ултраси закриха подобаващо полусезо-
на с пълно с емоции гостуване на отбора на „Етър” в 
1/8-финален двубой от турнира за Купата на Бълга-
рия. В старопрестолния град на местния стадион 
„Ивайло” тимът на „Славия” записа минимална побе-
да с 1:0 и сега чака съперник в следващата фаза. Над 

120 слависти пътуваха от столицата до Велико 
Търново, отделно сред тях присъстваха няколко 
местни фена на „белите”, както и привържени-
ци на „Славия” от Севлиево, Видин, Ботевград и 
Лом, които активно се включиха в скандирания-
та и песните. Те срещнаха спорадичните мощни 
възгласи на около 6000 търновци. „Белите” фе-
нове бяха подготвили хореография включваща 
двайсетина знаменца и пироефекти, а по отно-
шение на пеенето имаше забележителен синхрон 
и мощ. В началото на двубоя пък ултрасите на-
правиха символичен подарък към футболиста на 
столичани Даниел Пеев – голямо плюшено мече 
за дъщеря му. Така те се отблагодариха на полуза-
щитника за отличните му изяви и отношение към 
привържениците, отбора на „Славия” и неговата 
история.

„Белите” фенове подкрепяха мощно своите 
любимци и на стадион „Ивайло”

Неприятни сцени се 
разиграха непосред-
ствено след двубоя във 
Велико Търново. Тога-
ва по обвинение, че е 
хвърлил факла към те-
рена бе арестуван фен 
на „Славия”. Всичките 
привърженици на най-
стария роден клуб отка-
заха да напуснат града 
докато не се даде яснота 
около случая. Така, след 

повече от два часа и по-
ловина блокада в авто-
буса и информационно 
затъмнение и от страна 
на органите на реда, 
в крайна сметка дой-
де съдия изпълнител, 
който да води делото 
по бързата процедура. 
Ултрасът бе напълно 
оправдан и обвиненията 
срещу него се оказаха 
неоснователни. Огром-

на роля за позитивната 
развръзка изигра из-
вестен фен на „белите”, 
който е практикуващ 
адвокат и беше на мача 
с агитката на „Славия” в 
старопрестолния град. 
Тук е мястото да се из-
каже нашата благодар-
ност на адвокат Ивайло 
Мончев, известен сред 
„белите” фенове като 
Омбрето. 

Инциденти след мача срещу „Етър”

Силно представяне с „Левски” и ЦСКА,
неочаквана загуба срещу „Локомотив” 
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В навечерието на 
най-светлите и 
весели празни-

ци Коледа и Нова го-
дина дойде времето да 
направим равносмет-
ка за постигнатото от 
ДЮШ на „Славия” през 
есенния полусезон на 
футболните терени. 
Младите „бели” таланти 
ще изпратят една годи-
на, през която емоции-
те бяха разнопосочни 
– радостта от триумфи-
те и гръмките победи 
над силни противници 
се сменяше от разо-
чарованието след не-
очаквани загуби срещу 
считани за аутсайдери 
тимове. 

Позитивното е, че 
всички в клуба – от 
президента Венци Сте-
фанов, през директора 
на школата Владимир 
Иванов, до треньорите 
Милчо Евтимов, Кра-
симир Мечев, Радос-
лав Георгиев, Ивайло 
Семерджиев, Емилиян 
Павлов, Християн Во-
йнов, Здравко Здрав-
ков работиха неуморно 
за каузата на „Славия” и 
затвърдиха авторитета 
на „бялата” школа на на-
ционално ниво.

Факт е, че младите 
футболисти на клуба 
вече не се стряскат от 
така наречените „гран-
дове” и преследват 
успеха срещу всеки 

съперник. Е, не винаги 
успяват, но победи-
те рано или късно ще 
дойдат, а те започват от 
промяната на мантали-
тета, нагласата за игра, 
индивидуалния подход 
към всяко момче, но-
сещо с гордост белия 
екип. 

В школата на клуба 
се работи професио-
нално и с перспектива 
футболистите да из-
растват и при правил-
но развитие един ден 
да облекат фланелката 
на представителния 
тим. След поколение-
то на Благой Георгиев, 

Чавдар Янков и Ди-
митър Рангелов сега в 
„Славия” постепенно 
намират място новата 
генерация възпита-
ници на клуба, което 
е най-важният крите-
рий за професионал-
но свършена работа в 
школата. Стефано Кун-
чев, Галин Богданов, 
Радослав Василев, Ата-
нас Дреновички, Спас 
Георгиев вече получи-
ха своя шанс за изява 
от Емил Велев и дока-
заха, че заслужават да 
носят на гърдите си ем-
блемата на най-стария 
български клуб. А от-

долу идват още много 
таланти, чиято кариера 
ще започне от стадиона 
в „Овча Купел”...Зато-
ва оптимизмът трябва 
задължително да ни 
съпътства и през нова-
та 2011 година. Вижте 
само представянето ни 
в двете елитни юноше-
ски групи. 

Юношите Старша 
възраст „А” са отборът, 
вкарал най-много го-
лове в националната 
елитна група до 19 го-
дини (43 попадения в 
17 мача). Възпитаници-
те на Красимир Мечев 
са на втора позиция 

като напролет имат ре-
алния шанс да изместят 
водача „Литекс”. 

Момчетата на Милчо 
Евтимов от Младша „А” 
пък започнаха плачев-
но сезона с 2 точки от 
5 мача, но в останалите 
11 срещи осъществи-
ха истински победен 
марш и с 9 успеха и 2 
ремита ще зимуват тре-
ти, само на 6 точки от 
водача „Черно море”. 
Двата ни „елитни” тима 
постигнаха общо 19 по-
беди от 32-те си срещи 
с най-добрите отбори в 
България! 

Много добри думи 
заслужават и предста-
вителите ни в столични-
те първенства. Въпреки 
че повечето треньори 
изграждат отбори „в 
движение” формациите 
на „Славия” неизменно 
са в челото на таблица-
та и „дишат във врата” 
на временните лиде-
ри. Истинският тест ще 
дойде през пролетния 
полусезон, когато сла-
вистите ще трябва да 
докажат, че са готови 
да поставят на колене 
всички съперници. А 
момчетата имат потен-
циал да го сторят, за-
това ще им пожелаем 
само здраве и късмет!

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

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

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

Отложени срещи: 
”Локо” (Пд) – “Чавдар” 1:3 
”Пирин” – “Локо” (Сф) 2:1

Есенно класиране: 
1. “Литекс” 17 41:14 40 
2. “Славия” 17 43:17 33 
3. “Ч. море” 17 36:14 33 
4. “Ботев 2002” 17 39:32 33 
5. ЦСКА 17 26:16 32 

6. “Черном.” 17 39:20 30 
7. “Добруджа” 17 32:20 19 
8. “Сливен” 17 33:23 27 
9. “Левски” 17 36:17 25 
10. “Чдвдар” 17 31:27 25 
11. “Видима-Рак”17 14:37 18
12. “Пирин 2001”17 14:22 17 
13. “Любимец”17 19:49 16 
14. “Локо” (Пд)17 27:40 15 
15. “Етър” 17 21:52 15 
16. “Пирин” 17 26:43 13 
17. “Берое” 17 21:36 13 
18. “Локо” (Сф)17 23:42 10 

Есенно класиране: 
1. “Левски”        9 40:1 27 
2. “Славия”       9         41:7 21 
3. “Локо” (Сф) 9 22:18 21 
4. ЦСКА 9 31:8 21 

5. “Септември” 9 14:13 13 
6. ОФК “Костинброд” 9 9:22 10 
7. “Ботев 57” 9 10:32 6 
8. “Витоша” 9 3:29 6 
9. “Академик” 9 6:18 5 
10. “Костинброд” 9 4:32 3

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

Отложени срещи: 

”Локо” (Сф) – “Левски” 0:3 
”Черноморец” – “Берое” 3:0

Есенно класиране: 
1. “Черно море” 15   30:15      37 
2. “Левски” 15  43:12      35 
3. “Славия” 15  22:11      31 
4. “Спартак-С.” 15  30:10     30 
5. “Литекс” 15 31:18      29 
6. “Локо” (Пд) 15 27:19      24 
7. “Черноморец” 15 23:23      23 
8. “Векта” 15 22:26     23 
9. “Чавдар” 15 17:18     19
10. “Берое” 15 18:28     17 
11. “Пирин 2001” 15 18:20     17 
12. “Локо” (Сф) 15 10:22     17 
13. ЦСКА 15 24:37      14 
14. “Ботев 2002” 15 14:32      11 
15. “Пирин” 15 8:29           8     
16. “Сливен” 15 7:24          6   

Резултати

Весели празници за „бялата” школа!

Условията за трениране в „бялата” школа са едни 
от най-добрите в България

Радослав
Георгиев:

Юноши старша възраст 
(род. 1992 г.) 

Елитна група 2010/11

Юноши старша възраст “Б” – 
род. 1993 г.

Юноши младша възраст 
(род. 1994 г.) 

Елитна група 2010/11
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Треньорът на деца „Б” 
Радослав Георгиев запо-
чва да изгражда тима си 
от основите. През лятото 
той стартира „на чисто” 
с 20 деца, които са обе-
зверени, не вярват във 
възможностите си и не са 
готови за новото преди-
звикателство, наречено 
„детско-юношески фут-
бол”. Задачата е изключи-
телно трудна – трябва да 
се сформира тим, който 
да може да играе офи-
циални мачове на голям 
терен за градско първен-
ство. Впоследствие към 
подготовката се включ-
ват още четири деца и 
групата се разширява 
до 24 човека. Георгиев 
подрежда момчетата на 
терена, вдъхва им увере-
ност и самочувствие и 
отборът му се отплаща с 
едно много добро есен-
но представяне, завъ-
ршвайки 3-ти в групата, 
с равни точки с втория 
“Чавдар”. 

От 15 мача младите 
слависти записват 13 по-
беди и 2 загуби от „Лев-
ски” и „Чавдар”. На „Гере-
на” при 1:1 съдията не 
отсъжда дузпа за „бели-
те”, които несправедливо 
губят срещата. 

Радващото е, че тимът 
се сработва с всеки из-
минал мач и повишава 
класата си. Георгиев 
налага схемата 4-3-3, 

защото смята, че тя е 
най-подходяща при об-
учението на деца: „Раз-
стоянията на терена при 
тази схема са най-малки 
и децата лесно се науча-
ват да стоят тактически 
правилно на терена”. 
Наставникът залага на 
широк кръг от момчета, 
които са силно мотиви-
рани и това желание, и 
хъс за изява им помагат 
да победят равностойни 
отбори като „Септем-

ври”, „Левски-Раковски”, 
„Локомотив” и ЦСКА. По 
неприятно стечение на 
обстоятелствата „белите” 
губят от „червените” за 
купата, след като трима 
основни футболисти не 
взимат участие заради 
контузии.

На този етап малко 
по-добре се изявяват 
халфовете и нападате-
лите, докато известни 
резерви има в предста-
вянето на защитниците 

и вратарите. Голмайстор 
на отбора е централният 
нападател Стилиян Ра-
дев с внушителните 35 
попадения. Радев идва 
в тима точно преди да 
започне първенството. 
Дясното лрило Рангел 
Наков също е труден за 
опазване от съперници-
те си и в това се убеди и 
вратарят на ЦСКА, който 
получи две попадения в 
мрежата си. В халфовата 
линия впечатление с по-
стоянните си игри пра-
вят Димитър Любенов и 
Мартин Малинов, а в за-
щита стабилни са Виктор 
Йончев и Йордан Узунов. 
Радослав Георгиев е до-
волен от старанието на 
всички деца, в които той 
вижда сериозен потен-
циал и качества за разви-
тие. Треньорът на врата-
рите Христо Бориславов 
също помага за изграж-
дането на новия тим, 
както и кондиционният 
треньор Боян Бъчваров, 
който веднъж седмично 
води интензивна трени-
ровка за физическа под-
готовка с младите игра-
чи. „Имахме трудна есен, 
но се радвам, че заедно 
излязохме от неприят-
ното положение. Това е 
набор на „Славия” и де-

цата трябва да показват 
красива игра и да пече-
лят победи. Вече имаме 
база, на която да стъпим, 
дано и на полусезона да 
успеем да привлечем 2-3 
попълнения, за да дораз-
вием тима”, коментира 
целите си младият на-
ставник. 

Въпреки по-тежката 
програма на тима Геор-
гиев се нядява през про-
летта отборът да показва 
още по-добри игри и да 
върви нагоре. „Бъдещето 
е пред тях, трябва да ста-
нат перфектен колектив 
с добри отношения, за-
това най-важното бе да 
променя дисциплината и 
смятам, че постигнах се-
риозен напредък в това 
отношение. 

За новата 2011 година 
Радослав Георгиев си по-
жела здраве и късмет и 
добри резултати на тима 
и цялата школа на „бе-
лия” клуб. Георгиев по-
жела и на редакционния 
екип на вестник „Славия” 
творческо дълголетие и 
все така обективно и ка-
чествено отразяване на 
любимия клуб!

Страниците 
подготви:

Калоян АТАНАСОВ

Радослав
Георгиев: „Без дисциплина не може 

  да се гради нов отбор”

12 кръг 
ОФК “Костинброд” – ЦСКА 3:4 
”Левски” – “Витоша” 9:0 
”Славия” – “Локо 101” 10:0 
”Левски-Рак.” – “Чавдар” 1:0 
”Интер” – “Академик” 1:1 
”Люлин” – “Септември” 3:3

13 кръг 
”Аакдемик” – “Люлин” 4:1 
”Чавдар” – “Интер” 8:0 
”Локо 101” – “Левски-Рак.” 0:6 
”Витоша” – “Лъвчета” 0:3 
ЦСКА – “Левски” 0:2 
”Локо” (Сф) – ОФК “Костинброд” 0:0

14 кръг 
”Левски” – “Локо” (Сф) 0:0 
”Лъвчета” – ЦСКА 1:6 

”Славия” – “Витоша” 7:0 
”Интер” – “Локо 101” 2:1 
”Люлин” – “Чавдар” 0:5 
”Септември” – “Академик” 4:1

Класиране (първа шестица)
1. “Левски-Рак” 12 32:6   33 
2. “Левски” 12 59:3   32 
3. “Чавдар” 12 45:6    29 
4. ЦСКА 12 60:13  27 
5. “Славия” 12 46:10  24 
6. ОФК “Костинбр.” 12 29:17  22

12 кръг 
”Септември” – “Локо” (Сф)    3:3 
”Лъвчета” – “Левски”    0:6 

”Славия” – “Люлин”   10:0 
”Чавдар” – “Левски”    0:1 
”Левски-Рак” – “Академик”  4:0 
”Локо 101” – “Обеля”    0:2 
ОФК “Костинброд” – “Интер”   0:4 
”Нови Искър” – “Левски-Чеп.”  1:4

13 кръг 
”Интер”- “Септември” 0:3 
”Локо” (Сф) – “Лъвчета” 9:0 
”Левски” – “Славия” 2:1 
”Люлин” – “Чавдар” 0:11 
ЦСКА – “Левски-Рак.” 2:0 
”Академик” – “Локо 101” 1:0 
”Левски-Чеп.” – ОФК “Костинбр.” 2:1 
”Обеля” – “Нови Искър” 8:1

14 кръг 
Септември” – “Левски-Чеп.” 4:0 

”Лъвчета” – “Интер” 0:0 
”Славия” – “Локо” (Сф) 3:1 
”Чавдар” – “Левски” 3:1 
”Левски-Рак.” – “Люлин” 6:1 
”Локо 101” – ЦСКА 0:4 
”Обеля” – “Академик” 6:0 
”Нови Искър” – ОФК “Костинброд” 0:1

15 кръг 
ОФК “Костинброд” – “Септември”               0:14 
”Левски-Чеп.” – “Лъвчета” 2:0 
”Интер” – “Славия” 0:1 
”Локо” (Сф) – “Чавдар” 0:3 
”Левски” – “Левски-Рак.” 2:0 
”Люлин” – “Локо 101” 2:1 
ЦСКА – “Обеля” 4:0 
”Академик” – “Нови Искър” 2:2

Класиране: 
1. “Чавдар” 15 111:6 39 
2. ЦСКА 15 70:10 39 
3. “Левски” 13 98:3 39 
4. “Славия” 15 96:11 39 
5. “Септември” 15 72:21 29 
6. “Левски-Рак.” 15 36:14 28 
7. “Локо” (Сф) 14 60:15 27 
8. “Обеля” 15 37:44 20 
9. “Левски-Чеп.” 15 24:47 20 
10. “Интер” 15 23:48  19 
11. “Лъвчета” 15 33:43  16 
12. “Люлин” 15 25:87  12 
13. “Академик” 15 9:91  7 
14. “Локо 101” 15 9:65  4 
15. “Н. Искър” 15 12:123  4 
16. “ОФК “Костинбр.” 15 5:92  3 

РезултатиДеца “А” – род. 1996 г.

Деца “Б” – род. 1997 г.
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Един от любим-
ците на „бялата” 
агитка Мартин 

Кушев най-вероятно 
ще окачи футболните 
обувки на пирона, след 
като успя да помогне 
на тима си „Амкар” да 
се спаси от изпадане в 
първенството на Русия. 
Марто прекара 5 сезона 
в тима от Перм и изигра 
над 130 мача за клуба, в 
които отбеляза 35 попа-
дения. През последните 
три шампионата преди 
настоящия, Кушев не-
изменно бе топреали-

затор на тима си, като 
се превърна във фут-
болист №1 за феновете 
от Перм. Главно заради 
головете на Мартин 
„Амкар” постигна исто-
рически успех, класи-
райки се за Лига Европа 
през 2009 година, ко-
гато тимът отпадна не-
щастно от английския 
„Фулъм”. След послед-
ния мач от настоящото 
първенство шефовете 
на клуба започнаха пре-
говори за удължаване 
контракта на нападате-
ля, но до нов договор 
най-вероятно няма да 
се стигне. За това на-
мекна и самият Кушев: 
„Ситуацията бе такава, 
че не успяхме да взе-
мем решение за нов 
договор”, заяви наскоро 
той. От руския клуб все 
пак може да предложат 
работа на бившата си 
звезда в треньорския 

щаб още от следващия 
сезон. Роденият в Тро-
ян голмайстор бе спря-
ган и за завръщане в 
„Славия”, където 37-го-
дишният футболист 
игра на три пъти: 1997-
1999; 2000-2001 и през 
2002 година. „Мартин е 
наше момче и винаги е 

добре дошъл при нас”, 
е споделял многократ-
но и президентът на 
„белите” Венцеслав Сте-
фанов, а двамата изгле-
даха заедно победата 
на „Славия” над „Етър” с 
1:0 за Купата на Бълга-
рия. Старши-треньорът 
на тима Емил Велев 
обаче отрече подобна 
възможност. 

Чавдар Янков също 
напусна (поне засе-
га) руския шампионат, 
след като договорът 
му за преотстъпване от 
украинския „Металург” 
(Донецк) в „Ростов” из-
тече. Чаво се раздели 
по подобаващ начин с 
„донските казаци”, от-
белязвайки феномена-
лен гол при загубата на 
тима си от „Том” (Томск) 
с 1:3. Техничният халф 
пое една избита топка 
пред наказателното 
поле, слаломира между 

трима защитници и от 
малък ъгъл изпрати 
топката във вратата 
на домакините. След 
двубоя стана ясно, че в 
руския клуб са довол-
ни от изявите на Ян-
ков и искат да закупят 
българския национал, 
но за целта трябва да 
бъде постигнато спора-
зумение между агента 
на играча Лъчезар Та-
нев, самият футболист и 
клуба, притежаващ пра-
вата му – „Металург”. 

Благой Георгиев не 
успя да завърши сезона 

в Русия, но неговият „Те-
рек” също запази място-
то си в елитната група. 
Благо бе гласен за капи-
тан на националния тим 
от селекционера Лотар 
Матеус, но се контузи 
изключително нелепо 
преди контролата със 
Сърбия. Техничарят по-
лучи тежка контузия на 
тренировка на „трико-
льорите”, след като се 
опита да отиграе една 
топка с пета. Георгиев 
е почувствал само лека 
болка, но при медицин-
ския преглед на другата 
сутрин бе установено, 

че има разкъсване на 
мускула на дясното бе-
дро, което ще го изва-
ди от игра до януари. 
Ръководството на „Те-
рек” реагира гневно на 
инцидента, искайки не-
устойка от БФС заради 
контузията на Георгиев. 
Чеченците поискаха от 
родната централа да 
изплати заплатите на 
футболиста за периода 
от два месеца. Българ-
ският полузащитник 
получава месечно по 
60 хиляди долара, така 
че от клуба му искат 120 
хиляди. „Терек” настоя-

ва за санкцията, защото 
Благо се контузва тежко 
за втори път на лагер 
на националния отбор. 
Предишния път той 
отсъства повече от два 
месеца заради подоб-
на травма. Очаква се 
Благо да бъде на линия 
за началото на предсе-
зонната подготовка на 
„Терек”, но опциите за 
евентуален трансфер в 
по-сериозен клуб през 
зимната пауза изглеж-
дат замразени. 

В Германия продъ-
лжава успешното 
представяне на Асен 

Караславов. Бившият 
централен защитник на 
„Славия” се наложи като 
титуляр в борещия се 
за промоция в Бундес-
лигата тим на „Гройтер 
Фюрт” и демонстрира 
все по-силни игри. Бра-
нителят игра 90 минути 
при победите на „зеле-
но-белите” с 1:0 у дома 
срещу „Мюнхен 1860” в 
мач от 14-ия кръг. Той 
искара цял мач и при 
разгрома с 4:1 над „Ар-
миния” в следващия 
кръг на Втора Бундес-
лига. Караславов беше 
обявен за най-добър 
в двубоя срещу мюн-
хенци, а тимът му вече 
е четвърти, с 29 точки, 
колкото има и вторият 
„Аугсбург”. Асен вкара и 
първия си гол за сезона 
при успеха  на „Гройтер 
Фюрт” с 4:0 срещу „Па-
дерборн” като гост. Бив-
шият играч на „белите” 
се разписа с глава от 6 
метра в 48-мата мину-
та след центриране от 
корнер. Караславов е 
в Германия от 2007 го-
дина и за 72 мача има 
общо 4 попадения и 2 
асистенции. Асен засега 
спазва обещанието си 
да спечели титулярно 
място и по този начин 
да заслужи доверието 
на националния селек-
ционер Лотар Матеус.

Марто Кушев ще се отказва, 
Чаво вкара „на прощаване”

За 5 сезона Мартин Кушев вкара 35 гола за „Амкар” 

„Ростов” иска да задържи Чавдар Янков

Асен Караславов вече е 
незаменим в „Гройтер 
Фюрт”



Бр. 10 (111), декември 2010 г. Водна топка 15
Марто Кушев ще се отказва, 
Чаво вкара „на прощаване”

Надпреварата 
се проведе в 
закрития ба-

сейн „Диана” в София 
от 11 до 14 ноември. 
Заявки за участие 
подадоха осем клу-
ба. Те бяха разделе-
ни на две групи от 
по четири състава. 
Регламентът пред-
виждаше да се играе 
по системата всеки 
срещу всеки, като 
заелите първите две 
места сe класираха 
за финал.

Славистите започ-
наха участието си с 
мач срещу „Комодор” 
(Варна). След обрати 
в резултата се стиг-
на до малко очаква-
но равенство 7:7. В 
следващата среща 
ватерполистите на 
„белия” клуб разгро-
миха „Локомотив” 
(Русе) с 16:4. Преди 
заключителния мач 
от предварителна-
та група на „Славия”, 
русенци загубват с 
доста странния ре-
зултат 0:27 от „Комо-
дор” (Варна)?! Затова 
преди двубоя с „Чер-
номорец” (Бургас) 
пред състава на „бе-
лите” стои задачата 
да победят поне с 19 
гола разлика, за да 
завършат на първа 

позиция. 
С пределна моби-

лизация и воля за 
победа отборът во-
ден от Иван Ковачев 
записва категоричен 
успех – 24:4. С него 
ватерполистите на 
„Славия” са първи в 

групата и излизат в 
сблъсъка за трофея.

Във финалния дву-
бой славистите над-
деляха с 12:10 над 
шампионите от „Чер-
но море” (Варна). В 
един изключително 
напрегнат и интере-
сен мач зрителите 
видяха всичко: кра-
сиви отигравания, 
гонитба в резултата, 
продължения. На-
чалните минути про-
тичат с пълно пре-
възходство на сла-

вистите – 4:0. Следва 
рядко виждан обрат 
и варненци повеж-
дат 6:4. Следващите 
минути отново са за 
„белите” и те пак из-
лизат с едни гърди 
напред – 8:7. За да се 
стигне и до поредно-

то равенство 9:9. И 
отново гол аванс за 
„Славия”, за да дой-
де финалното 10:10, 
фиксирано с попаде-
ние за „Черно море” 
едва 15 секунди 
преди края на сре-
щата. Следват две 
продължение по три 
минути. Като в края 
на първото идва и 
гол преднина за сто-
личния тим. А през 
вторите три минути 
и още един за да се 
стигне до финално-
то 12:10 за „Славия”, 
и шести трофей от 
турнира за купата на 
България в клубната 
витрина на най-ста-
рия роден тим. 

Непосредствено 
след край на над-
преварата, се свър-
захме с председа-

теля на клуба Стоян 
Александров, който 
направи своя анализ 
за състоялия се тур-
нир, а и за изминалия 
сезон: „Равенството 
с „Комодор”, дошло 
след наши грешки, бе 
предпоставка да се 
търси голова разлика 
в останалите два дву-
боя. И тук е мястото 
да направя предло-
жение, да се промени 

регламентът за дого-
дина и след равенство 
да се играе до победа, 
за да не се стига до 
такива странни резул-

тати в групите, като се 
гони голова разлика. 
Иначе очаквах от на-
шия отбор да спечели 

 „Белите” заслужиха купата
купата, защото и в 
първенството на-
правихме доста до-
бри мачове, и само 
малшансът ни по-
пречи да се борим 
за титлата. Успехът 
за купата е дело, 
както на треньора 
Иван Ковачев, така 
и на целия отбор, 
но бих отличил Ан-
гел Бенински, Ва-
сил Миленов, а в 
последния мач и 
вратаря Кирил На-
чев. Радващо е и 
друго, осъществява 
се сработването на 
младите кадри в от-
бора. Преди две го-
дини, когато бяхме 
само с младежи, не 
се получаваха до-
брите резултати, 
но сега и с по-оп-
итните състезатели 
в състава е налице 
една хомогенност 
в тима. Един Васил 
Миленов, който го 
взехме от „Вихрен” 
(Сандански) е при-
мер за младите. Ма-
кар и на 40 години 
плува 100 метра под 
1 минута. Той взе по-
следния спринт във 
финала. Мога да ре-
зюмирам, че този се-
зон се постави една 
солидна основа и 

очакванията ми за 
догодина са „Славия” 
да играе на финал.”          

Камен ОГНЯНОВ

Ватерполистите на „Славия” спечелиха тазгодишното издание 
за националната купа. След като заслужиха бронзовите медали в 
изминалия шампионат, сега възпитаниците на Иван Ковачев доба-
виха и купата на страната. Успехът е под номер шест в тази проя-
ва за „белия” клуб и идва след седем годишна пауза. 

Борис Иванов подхваща поредната „бяла” атака

Председателят на БФВТ Андрей Андреев връчва ку-
пата на капитана на „белите” Георги Бакърчев

Треньорът Иван Ковачев дава указания

След награждаването, от ляво на дясно: Камен 
Несторов, Деан Димитров, Георги Бакърчев, Ата-
нас Маринов и Ангел Бенински 
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Шампионите от 

„Славия” на-
правиха дубъл 

за 2010 г. след като към 
титлата, спечелена в края 
на миналия сезон прибави-
ха и купата на страната 
за календарната година. 
Това стана факт след из-
играването на турнира 
през ноември. Мачовете 
от първия кръг на първен-
ството бяха валидни и за 
надпреварата за втория 
по значимост трофей у 
нас. Срещите ясно показа-
ха, че „белите” нямат кон-
куренция у нас и още дълго 
хегемонията им на върха 
ще остане ненарушена.

В първия си мач за се-
зона славистите да-
доха да се разбере, 

че дори и без да демонстри-
рат пълните си възможности 
са в състояние да пречупят 
съпротивата на очерталия 
се като най-сериозен техен 
съперник в последните го-
дини - ЦСКА. Нито десетките 
гласовити фенове на „чер-
вените” в голямата зала на 
Зимния дворец, нито липсата 
на мачове повече от половин 
година, бяха в състояние да 
спрат „белия” устрем към по-
бедата. В началото на срещата 
се създаде измамна илюзия 
за привидно равновесие на 

„Белите” триумфираха с купата след 
разгромни победи над ЦСКА и „Левски”

„белите” увеличиха предни-
ната си чрез Росен Асенов 
и Кристиян Радованов. Най-
резултатна бе последната 
третина на срещата, в която 
паднаха седем гола за край-
ното 10:2 за „белите”. Срещата 
бе дебют за главния съдия 
Цвятко Танев, който се справи 
отлично със задълженията, не 
се подаде на провокациите 
на „червените” хокеисти и бе 
пример за обективно съдий-
ство.

Срещата между „сините” и 
„червените” пък изобщо не се 
състоя поради неявяване на 
отбора на „Левски”. Появиха 
се съмнения, че левскарите 
изобщо ще могат да съберат 

в аматьорското първенство 
или в надпревара при вете-
раните, ако подобен турнир 
съществуваше у нас. „Сините”, 
в чиито редици продължа-
ва да се подвизава бившият 
изпълнителен директор на 
ПФК ЦСКА АД Александър Га-
рибов, свършват въздуха още 
в първата третина на мачове-
те си със „Славия”. Основните 
причини за това са високата 
средна възраст на играчите 
и късата резервна скамейка. 
Ето защо загубата им с 2:18 
в мача срещу „Славия” бе не 
само протоколна и очаквана, 
но и минимална, с оглед на 
възможностите на слависти-
те. Шест гола за победата на 

„белите” отбеляза Мартин 
Миланов, четири добави 
съотборникът му Иван Сла-
вов, а с три попадения се от-
личи Росен Асенов. След края 
на мача със „сините” купата бе 
връчена на капитана на „бели-
те” Станислав Мухачов.

Славистите продължиха с 
победите и в следващите си 
мачове от шампионата. Сре-
щу ЦСКА в своята зала в среща 
от втория кръг момчетата на 
треньорите Георги Миланов 
и Атанас Димитров нанизаха 
15 шайби, без да допуснат гол 
в своята врата. Мачът ще се 
запомни с дебюта на словака 
Юрай Душичка, който вкара и 

два гола на „червените”. Оста-
налите попадения бяха дело 
на Мартин Миланов, Росен 
Христов и Росен Асенов - по 
три гола за тримата, Станис-
лав Мухачов се отчете с две 
шайби, а по веднъж се разпи-
саха Роман Моргунов и Иван 
Славов. Срещу „сините” в Зим-
ния дворец славистите изля-
зоха предимно с по-младите 
момчета в отбора. Крайното 
12:2 в полза на „белите вълци” 
е най-красноречивата оценка 
за абсолютната несъпостави-
мост между „Славия” и „сини-
те” в настоящия момент.

Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Статистика
Купа на България - 2010 г.

16 ноември 2010 г., Зимен дворец на спорта
ЦСКА - „Славия” 2:10 (0:3, 0:2, 2:5)
18 ноември 2010 г., Зимен дворец на спорта
„Левски” - ЦСКА 0:5 служебно (неявяване на „сините”)
23 ноември 2010 г., ст. „Славия”
„Славия” - „Левски” 18:2 (5:1, 4:0, 9:1)

Крайно класиране за купата:
отбор м п з г.р. т.
1. „Славия” 2 2 0 28-4 6
2. ЦСКА 2 1 1 7-10 3
3. „Левски” 2 0 2 2-23 0

II кръг
25 ноември 2010 г., ст. „Славия”
„Славия” - ЦСКА 15:0 (2:0, 8:0, 5:0)
30 ноември 2010 г., Зимен дворец на спорта
ЦСКА - „Левски” 12:8
2 декември 2010 г., Зимен дворец на спорта
„Левски” - „Славия” 2:12 (0:5, 1:1, 1:6)

Програмата до края на хокейния сезон при мъжете
III кръг
7 декември (вторник), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
ЦСКА - „Славия”
9 декември (четвъртък), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
„Левски” - ЦСКА
14 декември (вторник), ст. „Славия”, 19:30 ч.
„Славия” - „Левски”
IV кръг
16 декември (четвъртък), ст. „Славия”, 19:30 ч.
„Славия” - ЦСКА
1 февруари 2011 г. (вторник), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
ЦСКА - „Левски”
3 февруари 2011 г. (четвъртък), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
„Левски” - „Славия”
V кръг
8 февруари 2011 г. (вторник), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
ЦСКА - „Славия”
10 февруари 2011 г. (четвъртък), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
„Левски” - ЦСКА
15 февруари 2011 г. (вторник), ст. „Славия”, 19:30 ч.
„Славия” - „Левски”
VI кръг
17  февруари 2011 г. (четвъртък), ст. „Славия”, 19:30 ч.
„Славия” - ЦСКА
22 февруари 2011 г. (вторник), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
ЦСКА - „Левски”
24 февруари 2011 г. (четвъртък), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
„Левски” - „Славия”

Забележка: БФХЛ си запазва правото за промени в предварително 
обявената програма.

Хокейният отбор на „Славия” със спечелената купа на страната за 2010 г.
 снимки: Филип Филев

Иван Славов (с номер 14) току-що е изпратил отново шайбата във вратата на 
„сините” пред погледа на съотборника му Георги Младенов (из мача „Славия” - 

„Левски” 18:2)

леда. „Белите” контролираха 
събитията на полето, но ре-
зултатът задълго се запази 0:0. 
В средата на първата третина 
обаче, само за 60 секунди 
първо Явор Славчев, а след 
него и капитанът Мухачов, 
разпечатаха вратата на мла-
дия страж на ЦСКА Теодор 
Асенов. До края на третината 
„Славия” стигна и до трети 
гол, дело на опитния Мартин 
Миланов. През втората част 

отбор, с който да участват 
този сезон. В крайна сметка 
те се появиха за мача си с 
„белите” и така поне в рамки-
те на турнира за купата над-
преварата приключи с трима 
участника.

„Сините” бяха ниско пре-
пятствие за „Славия”. Дълго-
годишният хокеен съперник 
на „белите” в този си вид е до-
стоен за съжаление. „Левски” 
без проблем би се справил 
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Както обявихме 
в началото на 
есента, редакци-

ята на в. „Славия” стана 
съорганизатор на хоке-
ен турнир за деца.

Турнирът по крос 
айс провери хокейните 
умения на малчуганите 
на възраст между 5 и 9 
години. Съорганизатори 
бяха клубът по кънки и 
хокей на лед „Славия” и 
редакцията на вестник 
„Славия”. Надпреварата 
не би се осъществила, 
без финансовата под-
крепа на Българския 
спортен тотализатор. В 
проявата се включиха 
деца от хокейните школи 
на НСА, ЦСКА и „Славия” 
(участвали като „Ледени 
искри”). Общият брой на 
малчуганите стъпили на 
леденото поле бе над 40. 

Този тип турнири се 
провеждат на площ от 
около една трета от ле-
деното поле на хокей-
ния стадион. Играят се 

две полувремена по 12 
минути. На всеки 90 се-
кунди състезателите се 
сменят на леда. Целта 
пред децата е усвояване 
на основните правила на 
хокея и привикване към 
отборната игра. Съдий-
ството на турнира бе под 
зоркото око на шефа на 
реферската гилдия към 
Българската федерация 
по хокей на лед г-н Ди-
ньо Кръстев.

За нещастие, денят на 
провеждането  съвпадна 
с поройни дъждове, по-
топили много от софий-
ските улици под вода. 
В разгара на надпрева-
рата, по време на при-

родното бедствие, токов 
удар прекъсна електро-
захранването на пързал-
ката. Аварията се оказа 
много сериозна и засег-
на не само спортното 
съоръжение, но и близ-

ките квартали, оставяйки 
без ток хиляди домакин-

ства за няколко часа. Ор-
ганизаторите изчакаха 
достатъчно време в на-
празни надежди и очак-
вания за възстановяване 
на електрозахранването. 
Тъй като това не се слу-

чи, бе организирано на-
граждаване във фоайето 
на зимния стадион. Там 
всеки от малчуганите 
получи лакомства, както 
и по два броя от в. „Сла-
вия” за спомен. Раздаде-
ни бяха и индивидуални 
награди на най-добрите 
по постове в мача между 
НСА и „Ледени искри”, 
завършил с победа за от-
бора на Академията.

Екипът на в. „Славия” 

изказва благодарност 
към всички участници 
и ръководствата на хо-
кейния клуб на „белите” 
и Българския спортен 
тотализатор. Надяваме 
се, че проявата няма да 
остане единствена и ще 
се превърне в ежегоден 
турнир за наградите на 
вестника като по този на-
чин стане и средство за 
разширяване популяр-
ността на хокейната игра.

Турнир за наградите на в. „Славия” събра 
малчугани от хокейните школи в столицата

Емоциите сред малчуганите на леденото поле не 
липсваха по време на двубоите от турнира

Отборите на НСА (вляво) и „Ледени искри” (в светли екипи, вдясно) изиграха 
вълнуващ мач, спечелен от малките възпитаници на „академиците”, водени от тре-
ньорите Станислав Кънчев и Светлин Стоев (и двамата - хокеисти на „Славия”)

 Редакторът на в. „Славия” Камен Огнянов (вдясно) 
дарява броеве на вестника на поредния участник в тур-
нира пред погледа на своя колега от екипа на редколеги-
ята Свободан Александров снимки: Филип Филев

Всеки от малките хо-
кеисти ще има за спомен 
и екземпляри на „белия” 
вестник 

Вълнението на скамей-
ките също бе голямо по 
време на надпреварата за 
наградите на в. „Славия”
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Бившият волей-
болист на „Сла-
вия” Матей Ка-

зийски е Мъж на годи-
ната през 2010 година. 
Звездата на световния 
спорт събра 10  492 от 
общо 16  636 гласа и 
подобри многократно 
своята позиция в тази 
класация. 

Казийски пристигна 
в София за специалната 
церемония на 2 декем-
ври придружен от пре-

зидента на настоящия си 
клуб „Итас Диатек” (Трен-
то) Диего Мосна. Имен-
но Диего Мосна връчи 
на Казийски уникалната 
сабя, на която е грави-
рано името на юношата 
на „белия” клуб. Освен 
това топнападателят на 
световния волейбол по-
лучи и стилен ръчен ча-
совник, както и бутилка 
марково уиски от лими-
тирана серия. 

Преди 12 месеца със-

тезателят зае десето място 
в класацията за Мъж на го-
дината. Друг волейболост, 
преминал през „Славия” 
– Пламен Константинов, 
също е носител на награ-
дата за Мъж на годината. 
Това се случи през 2008 
година.

„Надявам се да опра-

вдая доверието, което 
ми оказвате с тази на-
града”, заяви в типич-
ния си сдържан стил 
Матей Казийски, който 
се прибра в България 
специално за церемо-
нията по награждава-
нето. 

В същото време „Итас 
Диатек” (Тренто) про-
дължава да бъде лидер 
в класирането в първен-
ството на Италия Серия 
А1. Воденият от стар-
ши треньора Радостин 
Стойчев отбор вече има 
осем победи от осем 
мача и с актив от 23 точ-
ки остава еднолично на-
чело в подреждането. 

До края на месец де-
кември пък се очаква 
официалното предста-
вяне на Радостин Стой-
чев като селекционер 
на българския нацио-
нален отбор за мъже. 
Именно от „Славия” спе-
циалистът тръгна към 
върховете на световния 
волейбол. Паметливи си 
спомнят, че първия тро-
фей в неговата кариера 
като треньор бе спече-
лената с „белия” клуб 
купа на България през 
2005 година. 

Волейболистките 
на „белия” клуб са тре-
ти след изиграните пет 
кръга от шампионата 
на България. След из-
минаването на по-го-
лямата част от първата 
половина на редовния 
сезон славистките 
имат актив от четири 
победи и само една 
загуба. През ноември 
„белите”, които са ви-
цешампионки на стра-
ната в периода между 
2006 и 2009 година, 
надиграха катего-
рично един от тради-
ционните си съперн-
ници – „Левски Волей”. 
Победата с 3:0 в зала 
„Сиконко” вдъхна не-
обходимата увереност 
във възпитаничките 
на старши треньора 
Калин Тодоров и те 
успяха да натрупат ак-
тив от четири поредни 
победи в първентство-
то. Освен това успехът 

срещу „сините” е и най-
категоричният в полза 
на „Славия” в новата 
история на съперни-
чеството между двата 
клуба. След „Левски” 
бе победен и отборът 
на „Спартак” (Плевен), 
този път по-трудно 
с 3:2. Двубоят в зала 
„Панайот Пондалов” се 
превърна в истинско 
дерби и само по-голя-
мото желание за побе-
да и късметът помог-
наха на столичанки да 
спечелят драматично 
срещата от третия кръг. 
Резултатът в решител-
ния тайбрек бе 20:18 в 
полза на „белите”.

След това дойде и 
очакваният успех с 3:1 
при гостуването на 
Локомотив” (София). 
Враждебната атмосфе-
ра в залата в квартал 
„Надежда” не попречи 
на „Славия” да демон-
стрира, че отново ще 

бъде един от основните 
кандидати за спечелва-
не на медалите в шампи-
оната. 

Последвалата загуба с 
0:3 в София от пловдив-
ския „Марица” нямаше 
как да помрачи радост-
та от победите в пре-
дишните четири двубоя. 
„Жълто-сините”, заедно с 
шампиона ЦСКА, разпо-
лагат с най-обиграните 
отбори в България към 
този момент. 

Целите пред новия 
състав на „Славия” мо-
гат да бъдат класиране 
в челната тройка през 
2011 година и опит за 
равностойно противо-
поставяне срещу „чер-
вените” и „Марица”. До 
момента ЦСКА има пет 
победи от пет двубоя, а 
пловдивчанки и „Славия” 
са с по четири успеха и 
едно поражение. Гей-
мовото съотношение на 
отбора от Пловдив е по-

добро и поради тази 
причина столичанки 
заемат третата пози-

ция във временното 
класиране. 

Асен ДАСКАЛОВ

Матей Казийски беше избран за Мъж на годината

Тръгналите към големия спорт от „Славия” Радо-
стин Стойчев (вляво) и Матей Казийски ликуват с 
поредния спечелен от тях трофей

Възпитаникът на „бялата” школа Матей Казий-
ски гордо държи наградата за Мъж на годината

Женският отбор на „Славия” е на трето място
след четири победи и само една загуба

Статистика от мачовете на 
женския отбор на „Славия”:

II кръг
„Левски Волей” – „Славия” – 0:3 (18:25, 15:25, 18:25)
III  кръг
„Славия” – „Спартак Плевен” – 3:2 (25:10, 23:25, 25:8, 23:25, 
20:18)
IV кръг
„Локомотив” (София) – „Славия” – 1:3 (25:22, 16:25, 
17:25,15:25)
V кръг
„Славия” – „Марица” (Пловдив) – 0:3 (19:25, 17:25, 14:25)

Статистика от мачовете на 
мъжкия отбор на „Славия”: 

III кръг 
КВК „Габрово” – „Славия” – 3:0 (25:19, 25:20, 25:14)
IV кръг
 „Славия” – „Монтана” – 0:3 (16:25, 21:25, 26:28)
V кръг
„Лукойл Нефтохимик” – „Славия” – 3:0 (25:19, 25:15, 25:21)
VI кръг
 „Славия” – „Пирин Балканстрой” – 0:3 (19:25, 17:25, 20:25)
VII кръг
ЦСКА – „Славия” – 3:0 (25:14, 25:22, 25:15)
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лов” 18. Авторът на 
тези редове я виж-
да най-напред на 
ученическото пър-
венство по спортна 
гимнастика за де-
войки през проле-
тта на 1947 година. 
Тъмнокосото моми-
че 

се хвърля
дръзко 

на всички уреди. 
Не й пука от нищо. 
Грабва сърцата на 
малцината зрите-
ли в салона на ня-
когашните Първа 
мъжка гимназия 
„Свети Иван Рил-
ски” и Пета мъжка 
гимназия „Васил 
Левски” на улица 
„Стара планина”. Ро-
дена състезателка 
по дух. Неукроти-
ма. Титуляр във во-
лейболния женски 
отбор на „Славия”. 
Ниска на ръст. Дето 
се казва без да се 
наведе ще мине под 
мрежата. Но играе. 
Играе та се къса. 
Спасява. Подава. 
Дирижира. Вдъх-
новява. В началото 
на октомври 1947 
година е в „бялата” 
шесторка, която в 
Бургас се класира 
на трето място във 
финалния турнир 
за републиканско 
първенство след со-

Бяла диря 19

Символи на 
„ С л а в и я ” 
в първите 

следвоенни години 
бяха не само най-
изявените спорти-
сти на клуба, но и 
други известни по 
онова време лично-
сти.

Първият е Макен-
зен! Айларипи-и… 
Планинар. Връща се 
от Витоша облечен 
в класически турис-
тически доспехи ал-
пийски тип. И шапка 
в същия стил. Вли-
за с величествена 
походка на игрище 
„Юнак” минути пре-
ди поредния мач. 
Бодро крачи по пис-
тата. Ръкомаха при-
ветливо към трибу-
ните. Зрителите му 
отвръщат по същия 
дружелюбен начин, 
независимо дали 
са слависти или не. 
Може би на пръсти 
се броят хората, 
които знаят кръ-
щелното му име. За 
всички той е Макен-
зен! 

По-друг е Мар-
киза. Димитър Ива-
нов. Трудов офицер. 
Каква обществена 
длъжност е заемал в 
„Славия” едва ли ня-
кои е в състояние да 
определи с точност. 
Вероятно не е зае-
мал, но за лекоатле-
тите в клуба беше 

всичко. Ръководи-
тел. Настойник. При-
ятел. Организатор. 
Администратор. По-
някога и треньор. С 
тях е на тренировки. 
На всеки старт. На 
всяко първенство. 
Маркиза ги котка и 
направлява. А те 

печелят 
шампионски 
титли, 

подобряват рекор-
ди. Бяха едно за-

дружно семейство. 
Такива са и волей-
болистките по това 
време, на които 
пак той им бе на-
ставник, макар и за 
кратко. Почти цял 
живот пък Маркиза 
посвети и на дру-
гата си своя слави-
стка страст – пеене-
то. Бе солист в про-
чутия първокласен 
певчески ансамбъл, 
носещ името на лю-
бимото му друже-
ство – „Славия”.    

Дробчето е мал-
ко по-различна. Ис-
тинско чудо. Само 
роднините й знаят 
нейното истинско 
име – Домника Але-
ксиева Атанасова. 
Израства в квартал 
Подуяне на улица 
„Чакмория” №9. Учи 
в училище „Антим І” 
на улица „Оборище” 
до Военната акаде-
мия. Как оттам по-
пада в „Славия” сега 
е пълна загадка. Тя 
идва в района на 
Руски паметник чак 
след сватбата си 
през 1950 година 
и живее на улица 
„Стефан Стамбо-

Нека си спомним за „Дробчето”
и за някои други слависти

фийските „Чавдар” и 
„Спартак”. Дробчето 

опитва силите си 

и в баскетбола. 
Няма спортна дис-
циплина, в която да 
не се включва ак-
тивно. Играе дори и 
футбол с момчетата 
от махалата. 

Обичаше „Сла-
вия”. Живееше и за 
„Славия”. Беше вяр-
на на „Славия”.

Дробчето е най-
малкото от чети-
рите деца в семей-
ството. Средният 
от тримата й братя 
Никола Алексиев е 
известен футболист. 
Капитан на „АС 23”, 
когато през 1943 
година този отбор 
печели първото за-
вършило държав-
но първенство за 
юноши. Пет години 
по-късно като полу-
защитник дава своя 
принос „Септември” 
при ЦДВ да триум-
фира с първата си 
шампионска титла.

Ако беше жива 
на 19 ноември Дро-
бчето щеше да на-
върши 80 години. 
Не дочака този юби-
лей. Почина на 10 
януари 2009 година. 

Силвестър 
МИЛЧЕВ

Домника Алексиева Ата-
насова (Дробчето) 

Женският волейболен отбор на „Славия” на подготовка във Варна през 1948 годи-
на. От ляво на дясно: Васил Чернирадев (Ручето) – водач на отбора, Александра 
Едерова (Сашка), Сашка Кочева, Лили Ковачева, Цветана Цветкова (Цеца-Жук), 
Бистра Вълчанова, Стефка Николчева, Домника Алексиева Атанасова (Дробче-
то) и Димитър Иванов (Маркиза) – треньор.
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Много емоции за 
зрителите имаше 
в проявите на 
младите хокеисти 
в надпреварата 
за наградите на 
вестник „Славия”. 
Турнирът протече 
при голям интерес и бе 
осъществен с помощта 
на дългогодишния 
партньор на „белия” 
вестник Българския 
спортен тотализатор. 
Още за празника на стр. 17 

Ватерполистите на 
„Славия” спечелиха 
купата на България за 
2010 година. От ляво 
на дясно първи ред-
клекнали: Кирил Начев, 
Борис Николов, Георги 
Бакърчев, Мартин Киров 
и Камен Несторов. 
Втори ред прави: Иван 
Ковачев (треньор), 
Виктор Апостолов, Борис 
Иванов, Деан Димитров, 
Васил Веселинов и Ангел 
Бенински. Трети ред 
прави: Васил Миленов, 
Атанас Маринов и Стоян 
Александров (председател 
на клуба). 
Всичко за триумфа на 
„белите” на стр. 15
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Славистите за пореден път станаха носители 
на купата на България по хокей на лед. 

Отличието бе връчено от бившия дългогодишен 
хокеист на „Славия” Пламен Веселинов, днес член 

на УС на федерацията по хокей на лед, 
на настоящия капитан на „белите” 

Станислав Мухачов.
 Още за успеха на славистите на стр. 16




