
В последните си из-
яви футболистите 
на „белия” тим 

върнаха позабравения 
славистки дух. Посичани 
от съдиите, догонващи 
в резултата, играчите на 
„Славия” не се отказваха 
да преследват победа-
та до край. И го правеха 
само с футболни сред-
ства. Така бе във Варна, 
където въпреки гола па-
сив с много воля слави-

стите успяха да обърнат 
развоя на срещата. Сетне 
нагъл рефер ги лиши от 
победата, като само той 
не видя кристално ясни-
те две спирания с ръка в 
пеналта на варненци. 

В частния вилает на 
шефовете на „Литекс” 
град Ловеч съдийският 
геноцид бе повече от 
виден. Пак две ситуации 
в полза на „белите” и пак 
сцени от филма „Мълча-

нието на агнетата”. В бу-
тафорното ни първен-
ство пасиансът явно е 
нареден за пореден път 
предварително и в него 
няма място за най-стария 
роден клуб. Радващо от 
представянето на слави-
стите в града на покри-
тия мост бе желанието 
за преследване на успех 
в мача, независимо от 
реферските тесли. От-
борът на „Славия” излезе 

с трима нападатели и до 
края на двубоя не спря 
да търси атаката и гола. 
Така както го правеха го-
лемите майстори на фут-
болното изкуство в бяло 
преди години. Духът се 
бе върнал.  

Той избуя със страш-

на сила и в дербито с 
„Левски”. Отново догон-
ващи, младите слависти 
извиха такава вихрушка, 
че на тима от „Подуене” 
стана ясно, че лавина-
та може да бъде само 
една – „бяла”. После пък 
дежурната „синя” дузпа 
във вечния сблъсък не 
изненада никого. Важно-
то тук бе друго. Отборът 
на „Славия” отново има  
самочувствие да се бори 

като равен с големите си 
съперници в родния фут-
бол. Това разбра и сла-
вистката публика, която 
започна малко по-малко 
да се връща на трибу-
ните. А агитката отново 
запя песента за „бялата” 
красота.    
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Това отреди жребият за 
шестнайсетфинала. Сре-
щата е в Разград и е на-
срочена за 20 ноември от 
13,30 часа. По регламент 
се играе един мач, при 
равенство в редовното 
време има продължения, 
а при ново такова се из-
пълняват дузпи.

Досега двата състава 
са се срещали веднъж в 
надпреварата за купата 
на България. Това е през 
1984 година. Тогава за раз-
пределяне на местата след 
16-то в Разград славистите 
стигат до нулево реми, а на 
реванша в София постигат 
убедителен успех - 4:1. Два 
гола бележи Петър Алек-
сандров, а по един доба-
вят Илиян Алдев и Пламен 
Петков. Четири години по-

Съжаляваме, че 
трябва да ви го 
съобщим, но в. 

„Славия” отново изпитва 
сериозни финансови за-
труднения. Под въпрос 
е излизането му както 
до края на настоящата 
2010-а, така и догодина.  
Във времената на криза 
спонсори се намират още 
по-трудно, а цените на пе-
чата и хартията, странира-
нето, макетирането и т.н. 
не намаляват. Макар да се 
направиха още в края на 
миналата година макси-
мални икономии дупката 

в бюджета за настоящата 
година в момента не е 
малка, а за догодина ще 
трябват също средства. 
Към настоящия момент 
за 2011-а са договорени 
50% от необходимите фи-
нанси, а това означава – и 
осигурени. Така беше и 
през 2010-а, но някои от 
хората, обещали подкре-
па, не успяха да изпълнят 
ангажиментите, които по-
еха. За това не можем да 
им се сърдим, защото раз-

бираме, че въпросът не 
опира само до желание, 
а и до възможности. Но 
за да се стигне до появата 
на изданието и догодина, 
трябва да се преодолее 
сегашното негативно фи-
нансово състояние. За-
това приканваме всички 
слависти, които желаят и 
могат, да изпратят сред-

ства по сметката в РауРаl 
на е-майл nikikras@abv.bg. 
Ние от редакцията на в. 
„Славия” гарантираме, че 
събраните суми ще бъдат 
използвани единствено 
и само за издаването на 
вестника. Както знаете 
никой от журналистите, 
които списват „белия” 
вестник не е на заплата 
или още по малко на щат 
към изданието. Журнали-
стите работят другаде и 
отделят от свободното си 

Пак финансови проблеми време за да съществува 
единственият в страната 
клубен спортен вестник. 

Убедени сме, че за-
едно с в. „Славия” зада-
ващият се уникален за 
България стогодишен 
юбилей на любимия ни 
отбор ще бъде посрещ-
нат и отпразнуван още 
по-достойно. 

П.П. Редакцията на в. 
„Славия” планира да се ор-
ганизира и среща със сла-
вистката общественост, 
на която да бъде обсъдено 
бъдещето на изданието.

Екипът на в. „Славия”

В поредното си издание 
популярното телевизион-
но предаване „Ретро Спорт” 
даде дължимото на „бели-
те” футболни триумфи в 
надпреварата за национал-
ната купа. В предаването, 
излъчено на 7 ноември 
по БНТ САТ, бяха показа-
ни снимки от всичките 12 
триумфа на „белите” в про-
явата. Пет пъти славистите 

са носители на Царската 
купа, шест пъти са ликува-
ли в рамките на турнира 
за купата на Съветската 
армия, а последният засе-
га успех е в съревновани-
ето за купата на България. 
Акцентът в предаването 
бе успехът на „Славия” с 
3:2 над „Ботев” (Пловдив) 
във финала през 1964 
година. Всички привър-

женици на „белия” клуб 
видяха уникални кадри 
от този двубой съхранени 
във фонда на БНТ. Специа-
лен гост бе и авторът на 
два гола в този мач Антон 
Кръстев (Тони), в ляво на 
снимката. Плакат на побе-
дителите от „Славия” може 
да намерите в днешния 
ни брой на страница 17. 
Сценарист и консултант 

на предава-
нето е на-
шият колега 
Камен Огня-
нов. Който 
подготвя и 
новите си 
книги посве-
тени на ис-
торията на 
любимия си 
„бял” клуб.   

БНТ показа успехите на „Славия”  
в турнирите за националната купа

късно във второстепен-
ния по това време турнир 
за Купата на Съветската 
армия, след гол на Петър 
Александров „белите” 
елиминират с 1:0 своя съ-
перник на осминафинала. 

Минути след жребия 
бившия играч на „Славия” 
Деян Ангелов, който бе 
представител на родния 
си клуб, сподели: „Очак-
вам този двубой да бъде 
истински празник за фут-
бола в града. В Разград 
има много почитатели на 
„Славия”, а и привърже-
ниците на „Лудогорец” са 
доста всеотдайни и най-
вероятно стадионът ще 
се напълни. „Белите” са 
фаворит, но и доста чес-
то в последните години 
се препъват срещу вто-

родивизионни състави в 
турнира за купата, още на 
старта. Нека победи по-
добрият.”

В подкрепа на ду-
мите на шампиона със 
„Славия” от 1996 година 
говори и статистиката. 
Тимът на „Славия” досега 
е отпадал цели 12 пъти 
на шестнайсетфиналите! 
Първият такъв случай е 
от 1965 година, когато 
след 0:0 следва загуба 
с дузпи от „Лъсков” (Ям-
бол). Последният е от 
преди две лета, когато 
славистите се издъниха 
в Криводол срещу мест-
ния „Ботев” – 1:2. Един 
път „белите” губят още на 
1/32 финалите, през 1986 
срещу първодивизион-
ния „Етър” (ВТ) с 2:3.  

Почваме с „Лудогорец” за купата 
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Ако не друго 
този полусезон 
„Славия” поне 

е шампионът на автого-
ловете. В буквален и в 
преносен смисъл.

Славистите са един-
ственият отбор в „А” 
група, който два пъти 
прониза собствената 
си мрежа – и двата пъти 
фатално. Първо срещу 
„Берое” (1:2) капитанът 
Йордан Петков вкара 
в собствената си врата 
след изпълнение, което 
нито може да бъде опи-
сано, нито повторено. 

Като колективен 
автогол може да бъде 
определено и попаде-
нието, с което „Черно-
морец” (1:2) поведе на 
„белите” в Бургас – там 
първо вратарят Сте-
фано Кунчев не излезе 
точно, после Радослав 
Димитров прониза 
мрежата си. Не, че вто-
рият гол на домакините 
не бе като автогол – 4-5 
защитници на столича-
ни оставиха след ста-
тично положение на-
падател на домакините 
сам на метър и полови-
на от вратата си.

Горе-долу така бе 
и на старта на сезона 
срещу „Калиакра” – не-
разбирателство между 

Виктор Генев и М'Боли 
им подари гол, който се 
оказа победен...

Със статут на авто-
гол си бе и последната 
решителна намеса сре-
щу „Левски” на Йордан 
Петков. След пас от 
около 40 метра той не 
успя да намери точна-
та позиция, топката го 
прескочи и се принуди 

първо да опитва 
да дърпа 

Киров с ръце, но не 
успя да го събори. По-

сле падна и в стремежа 
си да му попречи някак 
протегна назад крак, 
който препъна левска-
ря. Това бе възможно 
най-добрия подарък за 
съдията Антон Генов, 
който вече видимо бе 
притеснен как ще дока-
ра мача до равенство, 
за да не обере критики. 

И с охота даде дузпа, 
която трудно може да 
бъде оспорена. Друг 
е въпросът, че същият 
този съдия зави като 
тролей № 9 на колело-
то на пазара в Боро-
во, когато в миналото 
първенство на мача на 
„белите” със столичния 
„Локомотив” при 0:0 в 
90-ата минута Георги 
Марков, по-известен 
във футболните среди 
като Рендето Вьорнер, 
хвана с две ръце за 
бедрото връхлитащия 
в наказателното поле 

славист Александър 
Младенов. Както се 
казва – въпрос на си-
туация. Между другото 
– помните ли въобще 
някога някой съдия да 
е давал на „Герена” дуз-
па за гостите в послед-
ната минута? А и скоро 
ще се навършат 3 де-
сетилетия без единай-
сетметров наказателен 
удар за провинциален 
отбор там...

Срещу „Левски” точ-
но най-опитните на-
правиха най-големите 
грешки. Вместо да 
поведат отбора и по-
младите си съотбор-
ници. Влезлият като 
резерва Тодор Колев 
пропиля чист гол, кой-
то решаваше мача – от 
5 метра не успя да се 
обърне и стреля много 
анемично. После 

направи няколко 
решителни грешки 

в средата на терена, от 
която се родиха опасни 
атаки за съперника.

Това, че левскарите 
не спряха атаката си, 
в която стана дузпата, 
докато Виктор Дени-
ран се превиваше на 

терена, не изненадва 
никого. В манталитета 
на този отбор генетич-
но е заложено всичко 
да им пречи, когато 
играта им не върви. В 
същото време и сла-
вистите много рано 
заиграха откровено 
дефанзивно, бранейки 
преднината си от един 
гол. Вместо с повече 
агресия да натиснат 
и да довършат т.нар. 
„гранд”.

Така се стигна до 
това 2:2, което напра-
ви левскарите много 

щастливи, макар и да 
не го показваха, и сла-
вистите – много не-
щастни. Защото бе про-
пилян златен шанс за 
двоен удар срещу ЦСКА 
и „Левски”. Което не се 
е случвало в рамките 
на едно първенство от 
шампионат 1989/90, а 
в един полусезон – от 
есента на 1981 година. 

И още „автоголове” 
могат да се изброят – 
заспалата защита при 
третото попадение на 
„Черно море” за 3:2 във 
Варна, неразчетеното 
излизане на Стафано 
Кунчев при първия гол 
на домакините в същия 
мач. Както и голът на 
Здравко Лазаров от 45 
метра, с който „Локо-
мотив” (Пловдив) по-
веде в София на „Овча 
купел”, след което „бе-
лите” обърнаха мача...

И въпреки всичко 
– Кунчев е безспорен 
талант и доверието, ко-
ето получава в аванс от 
„Славия”, със сигурност 

ще го накара да 
тренира 

още по-упорито, за 
да докаже, че е най-

добрият млад вратар 
у нас. Да припомняме 
ли, какви неща спаси в 
Бургас, във Варна или 
срещу „Левски”?

Видно е, че до 13-
ия кръг в шампиона-
та „Славия” направи 
много добри неща, но 
и сътвори много неща 
срещу себе си. Като 
добавим реферските 
тесли във Варна (две 
неотсъдени дузпи), Ло-
веч (също две дузпи) 
и „Сливен” (една не-
дадена дузпа и непри-
знат гол) това, което 

направи Антон Генов 
в последната минута 
срещу „Левски” не би 
трябвало да се окаче-
ствява като тенденци-
озно. Просто в този 
миг Петков даде шанс 
на рефера с охота да 
покаже на „Левски”, че 
винаги ще е повече 
от принципен, кога-
то това налива вода в 
мелницата на „сините”.

Ако пресметнем 
колко точки проигра 
„Славия” само у дома 
през есента по 3 от „Ка-
лиакра” и „Берое”, и по 
2 от „Сливен” и от „Лев-
ски” – общо 10! Още 
поне една заслужена 
в Ловеч и една или 
дори три във Варна се 
оказва, че активът на 
тима би могъл да бъде 
с между 12 и 14 точки 
повече! При тази изява 
на отбора досега в по-
лусезона и при честно 
съдийство.

Е, как „Славия” на 
Емил Велев да не ми 
харесва повече от 
„Славия” на Велислав 
Вуцов или „Славия” 
при Стевица Кузманов-
ски?

Николай КРЪСТЕВ

Борба със съдии 
и автоголове

Посоки 3
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В последната тре-
тина от есенния 
полусезон “Сла-

вия” записа дълга се-
рия без победа. Вече в 
четири поредни срещи 
(срещу “Черно море”, 
“Сливен”, “Литекс” и 
“Левски”) славистите 
не познават вкуса на 
успеха. Това се дължи 
на комплекс от фак-
тори като продължа-
ващия съдийски гено-
цид, неумението пред 
гола и грубите грешки 
в защита. Въпреки това 
отборът демонстрира 
приятна физиономия и 
атрактивен футбол, ко-
ето напоследък се при-
знава както от фенове-
те на столичани, така и 
от останалите любите-
ли на най-популярната 
игра. Въпросът е, че 
загубените точки в по-
следните няколко дву-
боя могат да костват 
много на тима в края 
на първенството. 

Издънката със 
“Сливен”

След бруталната 
съдийска гавра на 
“Тича” срещу “Черно 
море” всички очакваха 
“Славия” да си го изка-
ра тъпкано на един от 
аутсайдерите в групата 
“Сливен” като домакин. 
Въпреки отсъствието 
на ключови фигури 
като Галин Иванов и 
Виктор Дениран няма-
ше съмнение, че “бели-

те” разполагат с далеч 
по-качествен състав 
и прогнозите бяха за 
лесна и разгромна по-
беда. Уви, “бебетата” 
на Дуци Симонович се 
представиха повече от 
прилично и заслужено 
си тръгнаха с едната 

точка при 0:0. Трябва 
да се отчете, че след 
проспаното първо по-
лувреме селекцията 
на Емил Велев изигра 
много силно второ, 
в което обаче защит-
ници, нападатели и 
халфове се скъсаха да 

пропускат т.нар. сто-
процентови положе-
ния. В края пък тимът 
се хвърли ва банк на-
пред, а при контраа-
таки “Сливен” едва не 
се добра до победата. 
Този път реферът Ан-
тон Генов се справи 

с двубоя, въпреки че 
не отсъди кристално 
чиста дузпа за домаки-
ните за игра с ръка на 
противников състеза-
тел в пеналта. 

Президентът на клу-
ба Венцеслав Стефа-
нов бе изключително 

Минали мачове4

Дълга серия без победа

Мерникът 
на гол-
майстора 
Божов и на 
останалите 
нападатели 
на “Славия” 
изневери  
срещу “во-
йводите”

M
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M
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Куп пропуски срещу “Сливен”, съдийски 
геноцид в Ловеч и идиотски грешки в дербито 
с “Левски” лишиха “белите” от успехи

 С топовен 
изстрел 
Галин 
Иванов от-
беляза гол-
шедьовър 
във вратата 
на “Левски”
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недоволен от пред-
ставянето на своите и 
след като още на по-
лувремето ги нахока 
в съблекалнята, след 
срещата отново отиде 
при тях и им съобщи 
за санкциите, които ще 
им наложи. 

За гостуването в 
Ловеч

предварително всичко 
се знаеше. След дву-
седмична словесна во-
йна между Стефанов и 
босовете на “Литекс” в 
крайна сметка пред-
сказанията на прези-
дентът на “Славия” за 
предстоящото край 
Покрития мост се ока-
заха верни. Възпита-
ниците на Емил Велев 
изиграха доста при-
личен мач, подкрепя-
ни от солидна агитка 
в сектора за гости, но 
отстъпиха 0:2 пред 
шампиона. С основна 
заслуга, естествено, бе 
реабилитираният след 
сериозно наказание от 
Съдийската комисия 
рефер Николай Йор-
данов. Арбитърът, про-
чул се с най-комичната 
дузпа, отсъдена в пол-
за на “Левски” срещу 
“Черно море” на “Тича” 
преди няколко месеца, 
явно си беше взел по-

ука, че не бива да дава 
наказателни удари в 
ущърб на влиятелни в 
БФС клубове. Затова с 
лека ръка подмина два 
нарисувани такива в 
пеналта на ловчанлии. 
Особено при втора-
та, при която францу-
зинът Барт изби с ръка 
центрирана от Дени-
ран топка, нервите на 
Велев не издържаха и 
той нахлу на терена, 
за да търси обяснение 
от Николайчо. Йорда-
нов, известен с това, че 
преди няколко години 
показа среден пръст 
на запалянковците на 
“белите”, само това и 
чакаше, за да го изго-
ни. Така треньорът на 
“Славия” бе наказан и 
не можа да ръководи 
отбора срещу тима, с 
който стана шампион 
преди две години – 
“Левски”. Въпреки това

в най-старото 
дерби на България

този път имаше всички 
предпоставки за “бял” 
триумф. “Сините” дой-
доха без най-добрите 
си футболисти Гара 
Дембеле и Дарко Та-
севски, намираха се 
под сериозно напре-
жение след домакин-
ското поражение от 

“Локомотив” (Плов-
див), бяха и изморени 
от срещата с френския 
“Лил” през седмица-
та. На терена също 
се видя, че “Славия” 
е много по-добрият 
отбор, особено през 
първото полувреме. 
Две идиотски прояви 
обаче не позволиха на 
тима да вземе първа 
шампионатна победа 
над вечния съперник 
от далечната 2003 го-
дина насам. 

Първата бе на мла-
дия страж Стефано 
Кунчев. В средата на 
първото полувреме 
той тръгна да хваща 
топката след безобид-
но центриране на Сер-
жиньо Грийн в нака-
зателното поле, но я 
изпусна между ръцете 
и краката си в мрежата 
за 0:1. 

Последва страхотен 
натиск на “белите”, кой-
то се увенча с пълен 
обрат в резултата – 
първо Галин Иванов 
проби отдясно и пер-
фектно центрира към 
Божов за 1:1, а след 
това юношата на “Бе-
рое” сам вкара за 2:1 
със страхотен удар от 
границите на пеналта. 

Необяснимо защо 
през втората част до-
макините се прибраха 
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СТАТИСТИКА
XI кръг, 23 октомври 2010 г. 
“Славия” – ОФК “Сливен” 0:0

“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 22. Генев, 35. Петков, 18. Рангелов, 
20. Димитров (64 – 24. Цачев), 7. Илиев, 5. Георгиев (78 – 11. Васи-
лев), 77. Пеев, 10. Колев (64 – 9. Христов), 17. Божов.
Съдия: Антон Генов.
София, ст. “Славия”, 600 зрители.

XII кръг, 31 октомври 2010 г. 
“Литекс” – “Славия” 2:0

“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 22. Генев, 35. Петков, 25. Дениран, 7. 
Илиев (83 – 13. Киков), 77. Пеев, 33. Иванов, 24. Цачев (65 – 5. Геор-
гиев), 9. Христов (69 – 11. Василев), 17. Божов.
Голмайстори: 1:0 Тодоров (11), 2:0 Барт (67).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълти картони: Дениран, Илиев.
Ловеч, гр. стадион, 600 зрители.

XIII кръг, 7 ноември 2010 г. 
“Славия” – “Левски” 2:2

“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 22. Генев, 35. Петков, 11. Дениран, 7. 
Илиев, 77. Пеев, 33. Г. Иванов (75 – 5. Георгиев), 20. Димитров (90 – 
Дюлгеров), 9. Христов (64 – 10. Колев), 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Грийн (27), 1:1 Божов (28), 2:1 Г. Иванов (44), 2:2 
Жоазиньо (88-дузпа).
Съдия: Антон Генов.
Жълти картони: Димитров, Пеев, Г. Иванов.
София, ст.  “Славия”, 7000 зрители.

ПРОГРАМА
XIV кръг, 13 ноември (събота)
14:30 часа, стадион “Славия”

“Славия” – “Монтана”

В последните 5 сезона София Монтана
Сезон 2005/06  - -
Сезон 2006/07  - -
Сезон 2007/08  - -
Сезон 2008/09  - -
Сезон 2009/10  4:0 0:2

XV кръг, 27 ноември (събота)
18:00 часа, стадион “В. Левски”

“Локомотив” (София) – “Славия”

В последните 5 сезона “Локомотив” “Славия” 
Сезон 2005/06  2:1  0:2
Сезон 2006/07  2:1  1:1
Сезон 2007/08  1:2  0:0
Сезон 2008/09  0:1  2:2
Сезон 2009/10  0:0  0:0

в собствената си по-
ловина и позволиха на 
“Левски” да натисне. 
Въпреки това атаки-
те на съперника бяха 
крайно безидейни и аб-
солютно предвидими и 
не се виждаше как “Сла-
вия” ще изпусне побе-
дата. Капитанът Йордан 
Петков обаче се превъ-
рна в големия грешник 
за пореден път през 
сезона. В 88-ата минута 
при балонно центри-
ране в наказателното 
поле той първо позво-
ли на Сашо Киров да му 
отнеме топката, а след 
това ритуално го посе-
че за дузпа, превърната 
от Жоазиньо в гол – 2:2. 

Така 2 кръга преди 
края на есенния дял 
“белите” останаха на 
седмо място в класи-
рането, на 5 точки от 
зоната на медалите. 
Две победи в дома-
кинството на “Монта-
на” и в дербито с “Ло-
комотив” (София) мо-
гат да върнат състава 
в борбата за Европа. А 
Емил Велев може само 
да се надява напада-
телите да подобрят 
мерника си, защитни-
ците да престанат с 
абсурдните грешки, а 
съдиите да свирят по 
правилата. 

Иван ЖИКОВ

Капитанът на “Славия” Йордан Петков направи изключително груба грешка в 
края на дербито с “Левски” и подари точката на “сините”
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Радослав Димитров 
с култовия прякор Меси 
този сезон се превърна 
в една от ключовите 
фигури в състава на 
Емил Велев. През вто-
рия полусезон на мина-
лата година той игра 
като преотстъпен в 
“Монтана”, но с идване-
то на Велев в “Славия” 
си спечели статута 
на твърд титуляр. 
Два дни след дербито 
с “Левски” той даде ин-
тервю за вестник “Сла-
вия”.

- Ради, мина ли ти 
ядът след изпуснатата 
победа срещу “Лев-
ски”?

- Още не. Изиграхме 
много силен мач. За-
служавахме да вземем 
трите точки. Смятам, че 
всички видяха, че бяхме 
по-добри. Изключение 
направиха единствено 
последните 20 минути, в 
които се прибрахме в за-
щита. Не че имахме таки-
ва указания, 

нямам обяснение 
защо се дръпнахме. 

Инструкциите бяха да 
задържаме и разиграва-
ме повече топката и ако 
е възможно, да реализи-
раме трети гол. Може би 
не си повярвахме, че мо-
жем да спечелим срещу 
“Левски”. Двубоят вече е 
минало. Гледаме напред 
и сме изцяло концентри-
рани върху предстоя-
щата среща с “Монтана”. 
Там сме длъжни да бием, 
защото виждате, че напо-
следък в първенството 
всеки е способен да над-
вие всеки. Доста отбори 
ни настигнаха, а някои 
вече и ни надминаха. 

- Въпреки че се при-
брахте в края срещу 
“Левски”, не се вижда-

ше как “сините” ще вка-
рат гол до грешката на 
Йордан Петков...

- Е, нормално е, на все-
ки се случва да сгреши. 
Така се е случило, нямаме 
право да го виним. Щом 
резултатът е 2:2, значи 
целият тим носи отго-
ворност. Имаше и други 
грешки, които допуснах-
ме. Да не говорим, че 
при ситуацията с дузпата 
аз бях паднал на терена, 
а реферът не пожела да 
спре играта. 

- На седмо място сте в 
класирането, но по все-
общо мнение практи-
кувате доста по-силен 
футбол от миналата го-
дина. Бихте ЦСКА, завъ-
ршихте наравно със 
“сините”... На какво се 
дължи промяната?

- Според мен най-вече 
на треньора Емил Велев. 
Той се справя много до-
бре със задачите си. Знае 
как да ни нареди, тре-
нировките протичат по 
различен начин в зави-
симост от всеки следващ 
съперник. Ние, футболи-
стите, от своя страна го 
разбираме много добре и 
се стараем да изпълнява-
ме указанията му. Вижда 
се, че играем много кра-
сив футбол, според мен 
най-хубавият в България. 
Е, ако не най-хубавият, то 
поне в топ 3 на хубавите. 

 - Какво обаче не до-
стига за място в челната 
тройка?

- В трите срещи преди 
дербито с “Левски” – сре-
щу “Черно море”, “Сливен” 
и “Литекс”, бяхме 

жестоко ощетени от 
съдиите. 

Не мога да си обясня защо 
реферите постъпват така 
с нас – и от самолет се 
виждаха дузпите в наша 
полза. Не ни ги дадоха 
обаче. Дано занапред 
свирят по-обективно. 

- Откакто си в “Сла-
вия”, смени няколко по-
ста на терена. Къде се 
чувстваш най-добре?

- Удобно ми е и като 
ляв халф, и като десен 
защитник, важното е да 
съм вътре на терена и да 
играя. Да, заради конту-
зията на Богомил Дяков 
се наложи да играя като 
бек. Радвам се, че Емил 
Велев ми гласува дове-
рие, надявам се, че се 
представих на нужното 
ниво. 

- Сега си твърд титу-
ляр в “Славия”, но при 
предишния треньор Ве-
лислав Вуцов игра един 
полусезон под наем в 
“Монтана”. Какво се 
случи, да нямахте кон-
фликт с него?

- Честно казано, аз 
също не разбрах защо ме 
изпрати там. През есента 
на миналото първенство 
пак играех редовно и ре-
шението да ме преотстъ-
пят доста ме изненада. И 
до днес нямам обяснение 
какво стана, а и самият 
Вуцов не успя да се аргу-
ментира пред мен. 

- Стевица Кузманов-
ски, Велислав Вуцов, 
Емил Велев. Кой от три-
мата е най-добрият тре-
ньор?

- Аз съм много дово-
лен от всички тях. Все пак 
Стевица ме взе в “Славия”, 
за което съм му много 
благодарен. И от трима-
та научих много полезни 
неща за играта. Но като 
че ли 

при Емил Велев се 
чувствам 
най-спокоен 

и съм свободен да давам 
всичко от себе си. Разби-
ра се, има още много как-
во да се желае от играта 
ми, но спокойствието е 
налице. 

- “Славия” е известен 

с това, че в последните 
години успешно реали-
зира трансфери в чуж-
бина. Мислил ли си да 
заиграеш зад граница?

- Надявам се, както 
и всеки друг футболист. 
Вярвам, че скоро ще 
се получи и ще имам 
възможност да изляза, за 
да усетя големия футбол. 

- Откъде тръгна пря-
корът ти Меси?

- Преди две години 
играх в “Монтана” в Б 
група. Тогава бях с дълга 
коса, а имаме и визуална 
прилика с аржентинеца. 
Съотборниците ми започ-
наха да ми викат така и 
другите също го възпри-
еха. 

- Той ли е любимият 
ти футболист?

- Разбира се. Лео е най-
добрият в целия свят в 
момента. 

- А на кой отбор сим-
патизираш?

- На “Барселона”. От 
българските тимове ня-
мам никакви предпочи-
тания. 

- Сега си част от мла-
дежкия национален 
отбор. Мислил ли си и 
за мъжкия – там напо-
следък Лотар Матеус 
вика доста играчи от “А” 
група?

- Надявам се, че и до-
там ще стигна. Ако играя 
добре, съм сигурен, че 
ще ме забележи. Дано 
да е скоро. Ако “Славия” 
продължава да върви на-
пред, рано или късно ще 
ме повикат. 

- Къде виждаш “бе-
лите” в края на първен-
ството?

- Поставили сме си за 
цел да сме в тройката. 
Имаме достатъчно силен 
отбор и качествен тре-
ньор, за да я постигнем. 
Сигурен съм, че този път 
ще успеем. 

Иван ЖИКОВ

Радослав 
Димитров: “Славия” играе най-хубавия 

футбол в България”
Убеден съм, че този път ще се 
класираме в тройката, твърди Меси

Добрите 
центрирания 

от фланга 
са запазена 

марка за 
Радослав 

Димитров
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Над 80 човека 
пропът уваха 
300 километра 

до Ловеч и обратно, за 
да подкрепят отбора 
си, като в сектора за го-
сти имаше и слависти 
от Севлиево и Плевен. 
„Белите” ултраси без-
спорно надвикаха пла-
тената публика на Гри-
ша Ганчев, като дори и 
при 2:0 не спираха да 
подкрепят отбора си. 
В началото на второто 
полувреме бяха запа-
лени десетина мигащи 
факли, с което фено-
вете още повече впе-
чатлиха всички. Вра-
тарят Стефано Кунчев 
повече от пет минути 
приемаше поздрави от 
агитката след срещата, 

като самият той дойде 
специално да благода-
ри за подкрепата.

Срещу отбора от 
„Подуене” славистите 
имаха обособено ядро 
от над двеста души, но 
нивото на подкрепа не 
достигна високо вдиг-
ната летва от мача с 
ЦСКА. Но мачът ще се 
започни и с това, че 
агитката на „Славия” 
създаде първата по 
рода си хореография, 
правена от „бялата” 
торсида. В началото на 
срещата агитката беше 
подготвила хореогра-
фия с картони, която бе 
под формата на кръст в 
бяло и черно. 

На стадиона имаше 
много добро присъ-

Президентът на “Сла-
вия” пожела да направи 
специално обръщение 
към феновете преди 
мача с “Левски” чрез 
сайта на Националния 
клуб на слависта www.
slaviasofia.com. Ето до-
словно неговите думи:  
“Благодаря от сърце на 
всички слависти, които 
подкрепиха отбора все-
отдайно в Ловеч на мача 
с “Литекс”. Страхотно е, 
когато отборът чувства 
зад себе си силата на пу-
бликата. Убеден съм, че 
феновете на “Славия” са 
най-интелигентните и до-
бре разбират, кога фут-
болистите се раздават на 

терена, макар че невинаги 
това е достатъчно за побе-
да. Както на мачовете във 
Варна срещу “Черно море” 
и в Ловеч срещу ”Литекс”, 
когато цинично съдийство 
ни отне заслужени точки. 
Надявам се и разчитам на 
още по-силна подкрепа 
от трибуните по време на 

мача с „Левски” в неделя. 
Очаквам поне 2000-3000 
слависти да дойдат на 
стадиона ни и да помог-
нат на отбора. Убеден 
съм, че играчите ще да-
дат всичко от себе си за 
победата, която всички 
слависти я искаме много 
силно!”

полусезон – двубой 
срещу „Локомотив” 
(София) на стадион „Ва-
сил Левски”. Ултрасите 
призовават всички за 
масово присъствие и 
да се пазят от прово-
кации от феновете на 
железничарския от-
бор. Славистите по ста-
ра традиция ще бъдат 
в сектор „Б” на виража 
откъм „А”. При послед-
ното домакинство за 
сезона срещу „Монта-
на” ще се уточняват и 
приготовленията за 
срещата, както и евен-
туалната хореография. 

ствие на фенове на 
най-стария роден 
клуб, като сектор „А” се 
изпълни почти изцяло 
– нещо, което не бе ста-
вало в последните де-
сетина години. Въпре-
ки изпуснатата победа 
в дербито, след мача 
ултрасите поздрави-
ха играчите, които се 
бориха мъжки в мача. 
Заслужават адмирации 
и аплодисментите, и 
скандиранията от „бе-
лия” сектор в подкре-
па на Стефано Кунчев, 
след грешката на мла-
дия вратар на „Славия” 
при откриването на 
резултата в полза на 
„сините”. 

Предстои последно-
то изпитание за този 

„Благодаря на агитката 
за подкрепата в Ловеч”

Венцеслав
Стефанов:

Хореографията на 
„белите” ултраси 

бе първа подобна за 
агитката 

На два пъти феновете 
на „Славия” имаха по-
води за радост в най-
старото дерби 

Славистите по трибуните да-
доха своята мощна подкрепа на 
отбора и в мача със „сините”

Славистката агитка в Ловеч спечели уважението 
и на Венцеслав Стефанов Сн. Божидар Илиев



Бр. 9 (110), ноември 2010 г.

В миналия брой 
на вестника се 
върнахме назад, 

за да проследим най-
важното около 16-те по-
редни загуби срещу ЦСКА. 
Поводът бе чудесната 
победа с 1:0 над „червени-
те”, която сложи край на 
„черната” серия. Искаше 
ни се този път да ви пред-
ставим мачовете срещу 
„сините” през това десе-
тилетие, отбелязвайки 
нов пълен успех срещу 
най-стария спортен 
съперник на „Славия”. Уви, 
тази възможност ни бе 
отнета по наивен и глу-
пав начин броени минути 
преди края на двубоя меж-
ду „белите” и „сините” на 
7 ноември 2010 г. Все пак, 
ще се върнем назад до 
2003 г., когато бе постиг-
нат последният пълен 
успех над „Левски”, за да 
проследим как се разви-
ваше най-старото сто-
лично съперничество. 
Ще огледаме фактите и 
ще потърсим причини-
те, които попречиха на 
„белите” да стигнат до 
по-благоприятни резул-
тати срещу вечния враг 
от „Герена”.

8 март 2003 г., 
XVI кръг, 
ст. „Г. Аспарухов”
„Левски” - „Славия” 1:2

Двадесет и пет шампио-
натни мача за „Славия” без 
пълен успех срещу „Левски” 
преди този двубой в рам-
ките на почти 12 години. 
Нещо повече, през есента 
„белите” са загубили с 2:5 у 
дома, след като на почив-
ката резултатът е бил 2:1 в 
полза на славистите. В то-
плия мартенски ден ръко-
водството на „сините” пуска 
безплатен вход за дамите 
по случай женския праз-
ник. Главен съдия на двубоя 
е добре познатия Антон 
Генов. Левскарите повеж-
дат с ранен гол на Чиликов 
в 10-ата минута, а три ми-
нути по-късно в унисон с 
традицията е отсъдена и 
много спорна дузпа за тях. 
Чиликов обаче не успява 
да преодолее вратаря на 
„белите” в този мач Яне 
Николоски и резултатът се 
запазва само 1:0 за „Левски”. 
В края на полувремето идва 
изравняването след по-
падение на Кирил Джоров. 
През втората част за много 

груба игра от терена са из-
гонени Георги Марков (за 
него това си е почти еже-
дневие) и Станислав Генчев 
от „Левски”. Победният гол 
за „Славия” пада в 88-ата ми-
нута, когато с разстрелващ 
удар Георги Владимиров 
препарира стража на „сини-
те” Георги Петков. Секунди 
преди последния съдийски 
сигнал Велимир Иванович 
стреля в гредата и това спа-
сява вратата на „Левски” от 
ново попадение. След края 
на срещата Георги Петков 
не е на себе си и налита на 
Владимиров, по-късно, вече 
извън терена, тръгва да бие 
журналистка от „Канал 3”. 
Около двеста запалянков-
ци на „сините” пък крещят 
с изкривени от злоба лица 
пред стадиона. Загубата 
на „Левски” от „Славия” в 
този мач коства главата на 
треньора на домакините 
Славолюб Муслин, а настав-
никът на „белите” Миодраг 
Йешич печели обичта на 
феновете на отбора.

24 октомври 
2003 г., X кръг, 
ст. „Славия”
„Славия” - „Левски” 1:2

Двата отбора се срещат 
в момент, когато „Славия” 
е набрала скорост след 5 
победи и едно равенство. 
„Белите” имат преднина от 
точка пред „Левски”, който 
наскоро е загубил от во-
дача във временното кла-
сиране „Локомотив” (Пд). 
„Сините” са предвождани 
от Георги Василев, а „белите” 

имат за наставник Атанас 
Джамбазки. Славистите 
диктуват събитията на те-
рена още от самото нача-
ло на срещата. В седмата 
минута е отменен гол на 
Благой Георгиев заради из-
ключително спорна засада. 
Левскарите пробват оби-
чайните си номера - падане 
за дузпа на Георги Иванов – 
Гонзо, както и негови тради-
ционни удари с лакти. Това 
сега не води до отсъждане 
на наказателен удар, но няма 
и жълт картон за симуланта. 
В 41-ата минута „белите” по-
веждат с гол на Димитър 
Рангелов. За жалост, само 
три минути по-късно „сини-
те” се връщат в мача с израв-
нително попадение на Елин 
Топузаков. В 56-ата минута 
на двубоя е най-скандалния 
момент - след „пас” на Гонзо с 
ръка, Симонович бележи за 
2:1 за „Левски” - гол, който се 
оказва и победен за гости-
те. Реферът Иван Добринов 
е само на метри от ситуа-
цията, но не реагира. Така 
„сините” стигат до победата, 
с която изпреварват „бе-
лите” в класирането. След 
срещата “мъжкарят” Гонзо 
безцеремонно заявява, че 
право на съдията е да реши 
дали има игра с ръка или 
не. Добринов за гафа си е 
изваден доживот от съдий-
ството.

16 април 2004 г., XXV 
кръг, 
ст. „Г. Аспарухов”
„Левски” - „Славия” 1:0

Пред погледите на 5000 

зрители „сините” печелят 
рутинна победа срещу 
„белите” без с нищо да 
превъзхождат. Победата 
идва с... дузпа (каква изне-
нада!!!), отсъдена от рефе-
ра Костадин Костадинов и 
превърната в гол от Георги 
Иванов още в 7-ата мину-
та. Впоследствие, ударът 
от бялата точка се оказ-
ва единственият точен в 
очертанията на „бялата” 
врата. Гостите в бели екипи 
обаче не правят кой знае 
какви опити за промяна на 
резултата през целия мач. 
Удар от 30 метра на Чавдар 
Янков, затруднил Иванков 
през първото полувреме и 
друг такъв след корнер на 
Караславов през втората 
част, са най-сериозните по-
ложения за изравняване. 
Преди мача „сините” са на 
четвърта позиция и имат 
преднина от четири точки 
пред „белите” в класиране-
то. Загубата на славистите, 
водени в този мач от Ратко 
Достанич, отдалечава два-
та отбора на седем точки 
и слага край на надеждите 
за евроизлаз на “Славия” за 
пореден сезон...

6 август 2004 г., I кръг, 
ст. „Г. Аспарухов”
„Левски” - „Славия” 3:0

Отново под ръко-
водството на Достанич, 
„Славия” губи от „Левски” 
на „Герена” без да вкара 
гол. Двубоят се ръководи 
от един от съдиите, мач-
кали достатъчно „белите” 
Момчил Врайков. В топлата 

августовска вечер футбо-
листите на „Славия” за по-
реден път излизат притес-
нени на „Герена”. „Левски” 
повежда в 30-ата минута с 
гол на Емил Ангелов, след 
което пропуска дузпа (отно-
во дузпа!) чрез Боримиров. 
В началото на второто по-
лувреме е изгонен стражът 
на „Славия” Славчо Тошев. 
В 52-ата минута Телкийски 
вкарва на току-що влез-
лия резервен вратар 
Амбарцумян от пряк свобо-
ден удар и при 2:0 и с човек 
повече за „сините”, „белите” 
капитулират. Крайното 3:0 
е оформено от Тодор Колев 
три минути преди края. От 
състава на „Славия” един-
ствено Благой Георгиев 
играе нахъсано, но негови-
те усилия са недостатъчни.

26 февруари 
2005 г., XVI кръг, 
ст. „Славия”
„Славия” - „Левски” 0:2

„Белите” регистрират 
четвърта поредна загуба в 
най-старото дерби. Двата 
гола за „сините” бележи ве-
теранът Даниел Боримиров. 
При първия играч на гости-
те прави нарушение срещу 
вратаря Тошев, подминато 
от съдията, и Боримиров е 
точен. Второто попадение 
идва след груба вратарска 
грешка на „белия” страж. 
Преди двубоя публиката 
на „Левски” за пореден път 
блесва с простотията си. 
Минута преди началото на 
срещата двата отбора отда-
ват с минута мълчание по-
чит към отишлия си от този 
свят в началото на 2005 
г. футболист на „Славия” 
Христо Евтимов - Майцата. 
Вместо да покажат елемен-
тарно възпитание и да запа-
зят мълчание, „сините” запа-
лянковци с освирквания от 
сектор „В” обругават памет-
та на легендата на „Славия”.

28 октомври 
2005 г., XI кръг
„Левски” - „Славия” 5:0

Водени от бившия фут-
болист на „Левски” и изпъ-
лняващ функциите на стар-
ши треньор на „Славия” в 
тази среща Петър Хубчев, 
„белите” регистрират най-

Вечното дерби8
Само една победа за „белите” 
срещу „сините” през десетилетието

Радост за футболистите на „Славия” след израв-
няването на резултата от Петър Кюмюрджиев! 
(из мача „Славия” - „Левски” 2:2, 6.05.2006 г.)
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срамната си загуба в исто-
рията от „сините” в рамките 
на „А” група. На два пъти 
точни за „сините” са Даниел 
Боримиров и Валери 
Домовчийски, а веднъж 
се разписва и Димитър 
Телкийски.

6 май 2006 г., 
XXVI кръг
„Славия” - „Левски” 2:2

След пет поредни загуби 
от „сините” в дербито сла-
вистите най-сетне успяват 
да се противопоставят на 
своя исторически съпер-
ник. Преди двубоя левска-
рите водят в класирането 
с 19 успеха в шампионата 
и имат в сметката си едва 
четири мача, в които не са 
били крайни победители. 
„Славия” в очите на наблю-
дателите изглежда неспо-
собна на подвиг. „Белите” 
отдавна се е простили с 
надеждите за евроизлаз, 
имат 10 победи, 11 загуби и 
отрицателна голова разли-
ка. Мачът се играе навръх 
Гергьовден пред рекордни-
те 6500 зрители в полите на 
Витоша, а съдия е Димитър 
Димитров - Каубоя. В 17-ата 
минута Топузаков бележи 
за гостите. След гола слави-
стите упражняват натиск и в 
34-ата минута усилията им 
са възнаградени от израв-
нително попадение на Янко 
Вълканов. Само девет мину-
ти по-късно Седрик Бардон 
бележи нов гол за „Левски” 
и „сините” се оттеглят на по-
чивка с аванс. Преди гола на 
французина обаче, е извъ-
ршено формално наруше-
ние на правилника - изпъ-
лнение на фаул без топката 
да е в покой. През втората 
част „белите” отново стигат 
до равенството след топо-
вен изстрел на защитника 
Петър Кюмюрджиев, който 
от 25 метра изпраща топ-
ката в мрежата на слисания 
Ники Михайлов. След края 
на срещата наставникът на 
„Славия” Альоша Андонов 
благодари на футболистите 
си за себераздаването и от-
белязва, че ако не са били 
детинските грешки в защи-
та, славистите са щели да 
бъдат крайни победители. 
Мачът не е излъчен на живо 
по нито една телевизия.

1 октомври 2006 г.,
 VIII кръг
„Левски” - „Славия” 2:0

Четвърта поредна за-

губа на „Герена” от „сините” 
и четвърти мач без гол за 
„белите” при гостуване на 
„Левски”. „Славия”, както 
през април и август 2004 
г., отново е водена от Ратко 
Достанич. Така в трите си 
двубоя под ръководство-
то на сръбския спец на 
„Герена”, „белите” регистри-
рат общо три загуби при го-
лова разлика 0:6. В конкрет-
ния мач „сините” домини-
рат във всички аспекти на 
играта и победата им с 2:0 е 
с възможно най-малкия ре-
зултат. Заслуга за това има и 
вратарят Емил Петров, кой-
то спасява немалко положе-
ния. Единственият удар за 
„Славия” по посока на вра-
тата на Георги Петков е на 
Тодор Колев, но той е отраз-
ен. След срещата сърбинът 
Достанич заявява, че фут-
болистите му са се раздали 

на...300 процента, но това 
са моментните възможно-
сти на състава. Малцината 
„бели” фенове наблю-
давали на живо мача на  
„Герена”, издигат плакат, на 
който пише „Пак ли трябва 
да влизаме в игра”, който 
е отминат с мълчание от 
треньора и ръководството 
на клуба.

18 април 2007 г., 
XXIII кръг
„Славия” - „Левски” 0:3

Нова тежка загуба от „си-
ните” на стадион „Славия”. 
Двубоят е равностоен само 
през първите 25 минути, 
след което „сините” стигат до 
попадение чрез Бардон след 
груба грешка в отбраната на 
„белите”. Французинът бе-
лежи и останалите два гола, 
с което оформя хеттрик. 
Мачът пък се ръководи от 
негов сънародник - Ерве 
Писирило, който не показва 
нито един картон на футбо-
лист на „белите” и декори-
ра в жълто само Димитър 
Телкийски! След срещата 
няма никакви претенции от 
страна и на двата клуба към 

съдийството на французина.

8 декември 2007, 
XV кръг
„Славия” - „Левски” 0:0

След силен полусе-
зон, водени от Стевица 
Кузмановски, „белите” из-
пускат парата в последния 
есенен кръг и не успяват 
да накажат слабия „Левски”. 
Равенството е справедли-
во с оглед на показаното и 
от двата състава по време 
на двубоя, ръководен без-
пристрастно от Николай 
Йорданов.

17 май 2008 г., 
XXX кръг
„Левски” - „Славия” 2:1

„Белите” губят в мач 
без никакво значение на 

„Герена”. Победата на „си-
ните” (треньор Велислав 
Вуцов) обаче, е първа за 
левскарите срещу столичен 
съперник за сезона. А голът 
за „белите” на „Герена” (бел. 
авт. - автогол на Томашич), 
е първи за „Славия” на ста-
диона в кв. Подуяне след 
успеха с 2:1 през пролетта 
на 2003 г.

16 ноември 2008 г., 
XIII кръг
„Левски” - „Славия” 1:0

„Сините” получават тра-
диционна съдийска помощ, 
този път от Антон Генов, 
който ръководи среща-
та. В 36-ата минута Георги 
Иванов - Гонзо бележи по-
бедния гол след като пре-
ди това по навик грубо е 
изблъскал играч на „бели-
те”, а Генов не „забелязва”. 
Две минути след гола е 
изгонен Борислав Павлов 
от „белите” за втори жълт 
картон. С човек по-малко 
на терена „Славия” натиска 
левскарите през втората 
част и само чудото спасява 
домакините от изравнява-

нето. Левскарите, макар и 
с числено предимство, от-
кровено бавят играта в по-
следните 25 минути, като 
№ 1 в това отношение става 
вратарят Георги Петков.

23 май 2009 г., 
XXVIII кръг
„Славия” - „Левски” 0:1

Пред около 5000 зрите-
ли гостите печелят поредна-
та си победа на ст. „Славия” 
устремени към титлата. Без 
да блестят с нещо, левска-
рите, водени от Емил Велев, 
вкарват победния гол при 
една от много малкото 
груби грешки на „белите” 
в отбрана. Славистите пък 
нямат особено добри идеи 
в нападение и логично не 
успяват да стигнат поне до 
равенството.

29 август 2009 г., 
IV кръг
„Славия” - „Левски” 1:3

„Сините”, водени от 
Ратко Достанич, са тра-
гични от началото на 
сезона. Дори в това им 
състояние обаче сла-
вистите с наставник 
Велислав Вуцов, не успя-
ват да се възползват, за-
щото са още по-зле. След 
детински грешки в за-
щита още в началото на 
мача гостите повеждат с 
гол на Бардон, а в края 
на първото полувреме 
„Левски” удвоява пред-
нината си чрез Зе Соарес. 
През втората част до-
макините успяват да по-
кажат и по-добро 
лице, стигат до 
гол чрез Жуниор. 
След попадени-
ето те отново 
отстъпват иници-
ативата и заслу-
жено са наказани 
в 90-ата минута 
от трето попаде-
ние за „Левски”, 
дело на Николай 
Димитров.

20 март 2010 г., 
XIX кръг
„Левски” - „Славия” 3:0

Домакините са в кри-
за. Привържениците на 
„Славия” са изпълнени с 
надежди за краен успех на 
любимците им, отново на 
„Герена”. Тези надежди са 
подхранени от заканите 
на треньора Вуцов преди 
мача, който също гори от 
желание (поне на думи) да 
се разправи със „сините”. 
На въпросния мач Вуцов е 
на трибуните, защото си е 
изпросил отстраняване от 
скамейката в последната 
секунда на предишния мач 
на „белите”. Самата сре-
ща носи поредна порция 
срам за „белите” фенове. 
Футболистите в бели екипи 
се държат на терена като 
състав от дълбоката про-
винция, играят крайно не-
ориентирано и допускат 
куп абсурдни грешки в за-
щита. Един от големите „по-
даръци” е първия гол в мача 
- автогол на защитника Стив 
Ренет. „Белите” се сещат да 
играят едва при 0:3, но не 
успяват да отбележат дори 
почетен гол.

Вместо епилог на това 
място искахме да напи-
шем за втората победа 
на „белите” над „Левски” 
през десетилетието. 
Уви, фактите са други. 
„Славия” намери сили да 
обърне мача от 0:1 до 
2:1, но две минути преди 
края на редовното време 
гостите получиха право 
да изпълнят дузпа, на-
правена от капитана на 
„белите” Йордан Петков. 
Една дузпа, отсъдена от 
рефера Антон Генов, ко-
ято бе определена като 
безспорна дори от шефа 
на „белия” клуб Венцеслав 
Стефанов. Дузпа, коя-
то отне радостта и 
заслужената победа на 
„Славия”...

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Статистика
„Славия” - „Левски”

8 март 2003 г. - 2:1
Сезон  есен пролет
2003/2004  1:2 0:1
2004/2005  0:3 0:2
2005/2006  0:5 2:2
2006/2007  0:2 0:3
2007/2008  0:0 1:2
2008/2009  0:1 0:1
2009/2010  1:3 0:3
7 ноември 2010 г. - 2:2

Френският арбитър 
Ерве Писирило (вдясно) 
не показа нито един 
картон на „белите” 
срещу „сините” по 
време на двубоя на 
ст. „Славия” (из мача 
„Славия” - „Левски” 
0:3, 18.04.2007 г.)
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„Белите” пронизаха 135 пъти 
противниковите врати!

Юношеските и 
детските форма-
ции от школата 

на „Славия” играят зрели-
щен и резултатен футбол. 
Макар че „белите” таланти 
не винаги успяват да дос-
тигнат до победата, тре-
ньорският състав изисква 
от футболистите да се стре-
мят да превземат против-
никовата врата с комбина-
тивен и резултатен футбол, 
който да радва феновете 
на младите ни надежди. 
Само за последния месец 
славистите са отбелязали 
общо 135 гола в мрежите на 
съперниците си! Най-раз-
громната победа бе за Деца 
„Б” които попиляха „Нови 
Искър” с 27:0. И въпреки че, 
някои от противниците са 
твърде слаби, за да бъдат 
мерило за класата на „Сла-
вия”, огорчаването на всеки 
съперник носи сериозна 
доза самочувствие и вяра в 
собствените възможности 
на момчетата и изгражда 
така необходимия за ус-
пешна професионална ка-
риера шампионски дух. 

Тимът на Юноши старша 
възраст „А”, ръководен от 
Краси Мечев, продължа-
ва да преследва „Литекс” в 

първенството на Елитната 
група до 19 години. „Бели-
те” са на 5 точки от върха, 
след като завършиха с ра-
венства при гостуванията 
си на силните тимове на 
„Черноморец” (2:2) и ЦСКА 
(0:0) и разгромиха „Видима-
Раковски” с 5:0 и „Любимец” 
със 7:0. Отборът има и най-
добрата голова разлика в 
групата, вкарал е с 25 попа-
дения повече от тимовете, 
срещу които се е изправял. 

В Елитната юношеска 

група до 17 години „Сла-
вия” направи серия от 8 
поредни победи, но при 
визитата на „Векта” „белите” 
трябваше да се задоволят 
с реми 1:1, което ги изпрати 
на 3-та позиция. Момчетата 
на Милчо Евтимов играят 
все по-стабилно и допускат 
много малко голове, така че 
имат сили да настигнат ли-
дера „Черно море”.

При Юноши старша въз-
раст „Б” състезателите на 
Християн Войнов спечели-

ха убедително срещу „Вито-
ша”, „Академик” и „Ботев-57”, 
преди да отстъпят на ЦСКА 
с 1:3. Утешението е, че и 
тази формация на „Славия” 
е най-резултатна в групата, 
като за 9 мача е вкарала 41 
гола. Славистите се спра-
виха с „Марица” с 1:0 в тур-
нира за Купата на БФС, и на 
четвъртфинал в дербито на 
турнира трябваше да по-
срещнат „Черно море”. 

Още една формация на 
„Славия” продължи напред 

в турнира. Футболистите от 
Юноши младша възраст „Б” 
се справиха с пълния с на-
ционали тим на „Черномо-
рец” на 1/8-финал. Играчите 
на Емилиян Павлов победи-
ха с 6:5 след изпълнение на 
дузпи (в редовното време 
2:2). На ¼-финала гостуваха 
на „Спарта” (Самоводене) и 
с класическото 3:0 славис-
тите си гарантираха място 
на полуфинала. В шампио-
ната Младша „Б” постигна 
две победи с по 10:0 и за-
върши 1:1 при гостуването 
на „Левски” на „Раковски”. 
Така набор 95 остава на тре-
та позиция в групата си, на 
2 точки от водачите ЦСКА и 
„Чавдар”. 

Тимът от Етрополе се 
превърна в сериозна пре-
града за детския ни тим от 
набор 97. Деца „Б” загубиха 
от „Чавдар” с 0:3 и това е 
единственото им пораже-
ние през сезона заедно с 9 
победи. 

РЕЗуЛТАТИ

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

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

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

XIV кръг
„Сливен” – „Черно море” 0:0 
„Славия” – „Любимец” 7:0 

„Добруджа” – „Чавдар” 1:1 
„Локо” (Пд) – „Черноморец” 4:2 
„Левски“ – „Пирин 2001” 1:0 
„Литекс” – „Ботев 2002” 3:1 
„Етър” – „Пирин” 4:3 
„Локо” (Сф) – „Видима-Р” 1:0 
„Берое” - ЦСКА  0:1

Класиране:
1.„Литекс” 14 10 4 0 35:12 34
2.„Славия 14 9 2 3 36:11 29
3.„Ч.море” 14 7 5 2 28:9 26
4.„Сливен” 13 8 2 4 30:18 26
5.„Добруджа” 14 8 1 5 28:17 25
6. ЦСКА 14 7 4 3 20:14    25
7.„Черном.” 14 7 3 4 35:18    24
8.„Ботев 2002” 14 7 3 4 30:27 24
9.„Левски” 14 5 4 5 28:14    19
10.„Чавдар” 13 4 6 3 22:19    18
11.„Видима-Р” 14 5 0 8 10:27    15
12. .„Етър” 14 5 0 9 20:45    15
13.„Пир.2001” 14 2 7 5 10:17    13
14.„Берое” 14 3 3 8 18:27    12
15.„Локо”(Пд) 13 2 5 6 19:31    11
16.„Пирин” 13 2 3 8 22:37    9
17.„Локо”(Сф) 13 2 3 8 21:36 9    
18.„Любимец” 13 2 3 9 12:45    9
 

VI  кръг 
„Левски” – „Ботев-57”  8:0
„Септември” – „Академик” 0:0
„Славия” – „Витоша”  7:0
„Костинброд” – ЦСКА  0:7
ОФК „Костинброд” – „Локомотив” 0:2

VII  кръг 
ЦСКА – „Левски”  0:1
„Ботев-57” – „Септември”  0:5
„Академик” – „Славия”  1:5
„Витоша” – ОФК „Костинброд” 0:1

„Локомотив” – „Костинброд” 3:0

VIII  кръг 
„Левски” – „Локомотив”  6:0
„Септември” – ЦСКА  1:4
„Славия” – „Ботев-57”  5:0
„Витоша” – „Академик”  2:1
ОФК „Костинброд” – „Костинброд” 6:1

IX  кръг 
„Костинброд” – „Левски”  0:4
„Локомотив” – „Септември” 2:1
ЦСКА – „Славия”  3:1
„Ботев-57” – „Витоша”  0:1
„Академик” – ОФК „Костинброд” 1:1

Класиране (първа петица):
1.„Левски” 9 9 0 0 40:1 27
2.„Славия” 9 7 0 2 41:7 21
3. ЦСКА 9 7 0 2 31:8 21
4.„Локо”(Сф) 9 7 0 2 22:18 21
5.„Септември” 9 4 1 4 14:13 13

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

XII кръг
„Берое” – „Сливен” 2:1 
„Спартак-С” – „Черно море” 1:2
„Пирин 2001” – „Славия” 1:2 
„Чавдар” – „Ботев 2002” 6:1 
„Векта” – ЦСКА  0:1 

„Локо” (Сф) – „Локо”(Пд) 0:2
„Левски” – „Литекс” 0:0
„Пирин” – „Черноморец” 0:2 

XIII кръг
„Черноморец” – „Берое” отл. 
„Литекс” – „Пирин” 4:0 
„Локомотив” (Пд) – „Левски” 0:1 
ЦСКА – „Локомотив”(Сф) 5:0
„Ботев 2002” – „Векта” 2:0 
„Славия” – „Чавдар” 3:0 
„Черно море” – „Пирин 2001” 2:1 
„Сливен” – „Спартак-С” 0:2 

XIV кръг
„Чавдар” – „Черно море” 1:3
 „Черноморец” – „Литекс” 2:3
 „Пирин2001” – „Сливен” 1:0
„Векта” – „Славия” 1:1
„Левски” – ЦСКА 8:0
„Берое” – „Спартак-С” 0:2 
”Локо” (Сф) – „Ботев2002” 1:0
 „Пирин” – „Локо” (Пд) 0:2

Класиране:
1. „Ч. море”  14 12 0 2 29:14 36
2.„Левски”  13  9  2 2 36:11 29
3.„Славия”  14 8 4 2 20:10 28
4.„Спартак-С” 14 8 3 3 28:10 27 
5.„Литекс”  14 8 2 4 30:18 26
6.„Локо”(Пд)  14 7 2 5 26:18 23
7.„Векта”  14 7 1 6 21:25 22 
8.„Черном.”  13 6 1 6 19:22 19
9.„Чавдар”  14 5 3 6 17:18 18
10.„Берое”  13 6 0 7 18:24 18 
11.„Пир.2001” 14 5 2 7 18:18 17
12.„Локо”(Сф) 13    5    2    6 9:17    17
13.ЦСКА  14 3 2 9 20:37 11
14.„Бот.2002” 14 3 2    9 13:28 11
15.„Пирин”  14  2 2 10 8:25    8
16.„Сливен”  14 1    2 11    7:24  5

усилията на тренировките 
са гаранция за добрите резул-
тата в „бялата” школа 

Юноши старша възраст (род. 1992 г.) 
Елитна група 2010/11

Юноши старша ”Б” - род. 1993 г. 

Юноши младша възраст (род. 1994 г.) 
Елитна група 2010/11
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Отборът на Деца „А”, на-
бор`96 през този сезон играе 
атакуващ и динамичен, по 
думите на старши треньора 
Ивайло Семерджиев - „ис-
пански” футбол. Семерджи-
ев използва разнообразни 
тактически схеми – 4-1-4-1, 
4-3-3, 4-4-1-1 в зависимост 
от противниците. Важното за 
него е момчетата от състава 
да бъдат подготвени и такти-
чески грамотни, когато стиг-
нат до мъжкия отбор. Нов 
в състава е привлеченият 
от „Левски-Раковски” десен 
външен халф Кемал, който 
притежава безспорни каче-
ства, но все още не може да се 
реализира напълно в „белия” 
тим и периодът му на адап-
тация продължава по-дълго 
от очакваното. Съставът е 
подсилен и с левия краен на-
падател Кристиян Колев и с 
централния нападател Асен 
Колев, от които също има 
какво да се желае по отноше-
ние приноса им за успехите 
на тима. Засега най-стабилни 
след първите 10 кръга в шам-
пионата на Деца „А” са цен-
тралните защитници Стефан 
Велков и Мирослав Иванов, 
както и десният бек Майк 

Кръстев, от които треньорът 
е изключително доволен. 
Интересна е трансформаци-
ята при Майк Кръстев, който 
от централен нападател и 
голмайстор на отбора е бил 
преквалифициран на десен 
бранител и се справя чудесно 
на новия си пост. Сериозни 
пробойни има в халфовата 
линия, където капитанът на 
тима Янис Карабельов, кой-
то играе като вътрешен халф 
и е моторът на отбора, е бил 
пред отказване от играта за-
ради проблеми с костната 
система. Желанието на Янис 
да играе футбол обаче се е 
оказва по-силно от меди-

цинските констатации и след 
Нова година лидерът и осно-
вен организатор на играта 
на тима вероятно ще подно-
ви тренировки. Липсата на 
Карабельов засега няма как 
да бъде компенсиран от Се-
мерджиев, въпреки че тима 
играе компактно и колектив-
но. Външните халфове реду-
ват силни със слаби изяви и 
опитният наставник се стре-
ми да работи главно в психо-
логически аспект с момчета 
като Емил Стоев, които беле-
жат определен застой в раз-
витието си, въпреки че при-
тежават качества да носят бя-
лата фланелка. „Най-голямата 
ми грижа е вратарският пост. 
Идват нови момчета, трени-
рат, но нито един не успява да 
се наложи с играта си. Може 
би всичките ни загуби през 
този сезон идват от колебли-
вите изяви на вратарите. В 
двубоя с „Чавдар” в Етропо-
ле направихме силен мач, 
създавахме положение след 
положение, но не ги реализи-
рахме и загубихме с 0:2 след 
удар и половина към нашата 
врата. Важното е, момчетата 
да се научат да играят пра-
вилно, резултатите ще дойдат 
много скоро.”, споделя Семер-

джиев. Голмайстор на отбора 
е Михаил Илиев, който е от-
белязал 13 попадения през 
сезона. Илиев е „раздвижен” 
централен нападател и опе-
рира по цялата ширина на 
атаката в зависимост от схе-
мата. Тимът засега не успява 
да бъде максимално ефекти-
вен при оползотворяването 
на головите си положения и 
това е основната причина за 
някои негативни резултати. 
От следващата пролет ще 
бъде сформиран национален 
тим набор`96 и отговорникът 
за него Емил Спасов вече е 
наблюдавал няколко момче-
та от състава на „белите”. Фор-
мулата на шампионата обаче 
е неблагоприятна за силните 
клубове като „Славия”, „Лев-
ски”, „Чавдар” и ЦСКА, които 
имат само по 5-6 мача на ви-
соко ниво през сезон, а дру-
гите срещи са срещу непре-
тенциозни съперници и не 
допринасят с нищо за пови-
шаване класите на отборите. 
Ивайло Семерджиев не е до-
статъчно доволен и от дълбо-
чината на състава си, защото 
в момента разполага само с 
13-14 футболисти на ниво, а 
засега момчета от провин-
цията не могат да бъдат при-

вличани заради липса на ин-
тернат: „Искам да направим 
силен колектив, да играем 
качествен футбол и накрая 
си пожелавам да станем ре-
публикански шампиони, за-
щото аз не обичам второто 
място. В момента и групата, с 
която работя, е доста голяма 
и ще трябва да се разделим 
с някои момчета. Ще се на-
ложи да редуцирам състава 
и да работя с 22-23 футболи-
сти, за да мога да създам по-
ефективен тим. Но ще има и 
допълнителна група и всеки, 
който покаже, че израства, 
ще бъде върнат в състава”. 
Семерджиев не пропусна да 
сподели задоволството си от 
работата на шефа на школа-
та Владимир Иванов, който 
е създал прекрасни условия 
за работа на треньорите и 
пълна самостоятелност при 
вземане на решенията. Кон-
диционният треньор Боян 
Бъчваров също има сериозен 
дял за успехите на „белите” 
тимове с методиката си за фи-
зическа подготовка, без коя-
то високите постижения биха 
се превърнали в химера.

Страниците 
подготви:

Калоян АТАНАСОВ

VII  кръг 
„Витоша” – „Кремиковци” 0:2
„Левски-Рак.” – „Славия” 1:1
„Академик” – ОФК „Костинброд” 2:1
„Левски” – „Локомотив”  отл.

VIII  кръг 
„Септември” – „Академик” 3:1
„Славия” – „Витоша”  10:0 
„Чавдар” – „Левски-Рак.” 3:0
ОФК „Костинброд” – ЦСКА 0:5

IX кръг 
ЦСКА – „Септември”  5:0
„Академик” – „Кремиковци” 4:1
„Витоша” – „Чавдар”  0:4
„Костинброд” – ОФК „Костинброд” 3:1
„Славия” - почива

X  кръг 
„Септ.” – „Костинброд”  4:0 
„Кремиковци” – ЦСКА  0:5 
„Славия” – „Академик”  10:0 
„Левски-Рак.” – „Витоша” 5:0 
ОФК „Костинброд” – „Левски” отл.

XI  кръг 
„Левски” – „Септември”  4:0
„Костинброд” – „Кремиковци” 0:1
ЦСКА – „Славия”  отл.
„Академик” – „Чавдар”  0:5
„Локомотив” – ОСК „Костинброд” 0:1

Класиране (първа петица):
1.ЦСКА 7 6 0 1 33:2 18
2.„Чавдар” 7 6 0 1 37:4 18
3.„Славия” 7 5 1 1 37:4 16
4. „Левски” 5 5 0 0 31:0 15
5.„Септември” 9 5 0 4 23:20 15

VII  кръг 
„Интер” – „Славия”  1:3
„Люлин” – „Лъвчета”  0:0
„Септември” – „Левски”  1:4
„Академик” – ОФК „Костинброд” 0:4
„Чавдар” – „Локомотив”  2:2
„Локомотив 101” – ЦСКА 0 : 1 1 

VIII  кръг 
„Локомотив” – „Локо 101” 7:0
ОФК „Костинброд” – „Чавдар” 0:3
„Левски” – „Академик”  6:0
„Лъвчета” – „Септември” 0:2
„Славия” – „Люлин”  6:0
Левски-Рак.” – „Интер”  4:0

IX  кръг 
„Люлин” – „Левски-Рак.”  0:6
„Септември” – „Славия”  1:2
„Академик” – „Лъвчета”  0:3
„Чавдар” – „Левски”  1:1
„Локо 101”- ОФК „Костинброд” 0:7
„Витоша” – ЦСКА  0:8

X  кръг 
„Локомотив” – „Витоша” 4:0
„Левски” – „Локомотив 101” 9:0
„Лъвчета” – „Чавдар”  0:2
„Славия” – „Академик”  11:0
„Левски-Рак.” – „Септември” 3:0
„Интер” – „Люлин”  1:2

XI  кръг 
„Септември” – „Интер”  3:1
„Академик” – „Лъвчета”  1:5
„Чавдар” – „Славия”  2:0
„Локомотив 101” – „Лъвчета” 1:4
„Витоша” – ОФК „Костинброд” 1:2
ЦСКА – Локомотив”  3:2

Класиране (първа петица):
1.„Левски-Рак.” 10 9 0 1 25:6 27
2.„Левски” 9 8 1 0 48:3 25
3.„Чавдар” 9 7 2 0 32:5 23
4.ЦСКА 9 7 0 2 50:7 21
5.ОФК „Костинбр.” 10 7 0 3 26:13 21
… . 
7.„Славия” 10 6 0 4 29:10 18

V  кръг 
„Левски-Рак.” – „Септември” 0:1
„Чавдар” – „Лъвчета”  7:0
„Локо 101” – ОФК „Костинброд” 3:1
„Обеля” – „Левски-Чеп.”  0:2
„Академик” – „Интер”  3:0
ЦСКА – „Локомотив”  3:0
„Люлин” – „Левски”  0:11
„Славия” – „Нови Искър” 2 7 : 0 

VI  кръг 
„Септември” – „Локо 101” 7:0
„Лъвчета” – „Левски-Рак.” 0:2
„Славия” – „Чавдар”  0:3
ОФК „Костинброд” – „Обеля” 2:5
„Левски-Чеп.” – „Академик” 6:0
„Интер” – ЦСКА  0:8
„Локомотив” – „Люлин”  10:0
„Н. Искър” – „Левски”  0:14

VII  кръг 
„Обеля” – „Септември”  2:2
„Локо 101” – „Лъвчета”  0:4
„Левски-Рак.” – „Славия” 1:2
„Академик” - ОФК „Костинброд” 3:0
ЦСКА – „Левски-Чеп.”  7:0
„Люлин” – „Интер”  0:5
„Левски” – „Локомотив”  отл.
„Чавдар” – „Н. Искър”  15:0

VIII  кръг 
„Септември” – „Академик” 10:1

„Лъвчета” – „Обеля”  1:2
„Славия” – „Локо 101”  2:0
„Чавдар” – „Левски-Рак.” 4:0
ОФК „Костинброд” – ЦСКА 0:9
„Левски-Чеп.” – „Люлин”  4:0
„Интер” – „Левски”  0:14
„Нови Искър” – „Локомотив” 0:4

IX  кръг 
ЦСКА – „Септември”  1:0
„Академик” – „Лъвчета”  1:4
„Обеля” – „Славия”  1:8
„Локо 101” – „Чавдар”  0:5
„Люлин” – ОФК „Костинброд” 9:0
„Левски” – „Левски-Чеп.” 6:0
„Локомотив” – „Интер”  0:0
Левски-Рак.” – „Н. Искър” 7:0

X  кръг 
„Септември” – „Люлин”  7:2
„Лъвчета” – ЦСКА  1:2
„Славия” – „Академик”  14:0
„Чавдар” – „Обеля”  7:0
„Левски-Рак.” – „Локо 101” 6:0
„Левски-Чеп.” – „Локомотив” 1:3
„Н. Искър” – „Интер”  2:3

XI  кръг 
„Левски” „Септември”  3:1
„Люлин” – „Лъвчета”  2:4
ЦСКА – „Славия”  отл.
„Академик” – „Чавдар”  0:4
„Обеля” – „Левски-Рак.”  0:4
„Локомотив” – „Костинброд” 8:0
„Интер” – „Левски-Чеп.”  1:1
„Локо 101” – „Н. Искър”  1:2

Класиране (първа петица):
1.„Чавдар” 11 11 0 0 99:3 33
2.„Левски” 9 9 0 0 82:0 27 
3.„Славия” 10 9 0 1 78:8 27
4.ЦСКА 10 9 0 1 59:7 27
5.Локо”(Сф) 10 7 2 1 48:6 23

„Резултатите ще дойдат”Ивайло
Семерджиев:

Юноши младша ”Б” - род. 1995 г. Деца ”А” - род. 1996 г.

Деца “Б” – род.1997 г.
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Изминалият месец 
със сигурност ще бъде 
запомнен от Чавдар Ян-
ков. Рожбата на „бялата” 
школа преживя едни от 
най-щастливите си ми-
гове, след като разбра 
от журналисти след дву-
боя в Кардиф срещу Уелс 
(1:0), че съпругата му Ася 
Христова го е дарила с 
наследник. Рожбата на 
техничния халф и поп пе-
вицата, и бивша водеща 
в музикалната телевизия 
ММ се казва Кирил и се 
появи на бял свят в част-

на столична АГ-болница с 
тегло 3 килограма. Да по-
желаем много здраве и 
щастие на малкия Кирил 
и дано славистката коло-
ния да се увеличи с още 
едно скъпо попълнение!  
Чаво имаше поводи за 
радост и на футболния те-
рен. В контролата срещу 
Саудитска Арабия (2:0) на-
ционалният селекционер 
Лотар Матеус повери ка-
питанската лента на полу-
защитника, който заяви, 
че се чувства много горд 
от оказаното му доверие: 
„Винаги е хубаво, когато 
отборът побеждава. В по-
следните дни събрахме 
доста поводи за радост. 
Много е приятно да носиш 
капитанската лента. Чув-
ствам се горд от гласува-
ното ми доверие. Янков от-
кри головата си сметка и за 
новия си клуб „Ростов”, от-
белязвайки попадението 
за тима си при равенство-
то 1:1 с „Динамо” (Москва) в 

мач от 27-ия кръг в руската 
Премиер лига. Янков из-
игра 90 минути за домаки-
ните и откри резултата в 
мача в 36-ата минута. Той 
проби отдясно и центрира 
в наказателното поле, но 
топката описа невероятна 

парабола и изненада вра-
таря на съперника Шунин, 
след като срещна гредата 
и се озова в мрежата му. 
„Исках да подам в наказа-
телното поле, но се получи 
това, което стана. Много 
по-хубаво нещо», комен-
тира Янков след първия си 
гол за новия състав. 

Добрият приятел и 
бивш съотборник на Чав-
дар от „Славия” – Димитър 
Рангелов, също възвърна 
самочувствието си и за-
почна да вкарва важни го-
лове. Първо, с фланелката 
на националния тим Мит-
ко се разписа срещу Сау-
дитска Арабия за 1:0, след 
като засече центриране на 
Ивелин Попов в 39-ата ми-
нута. Рангелов доказа, че 
навлиза в добра форма и 
с клубния си тим „Макаби” 
(Тел Авив). Бившата „бяла” 
деветка започна за първи 
път като титуляр в дербито 
на Израел срещу „Апоел”, 

което „жълто-сините” за-
губиха с 0:1. Срещата беше 
изгледана от националния 
селекционер на България 
Лотар Матеус. В домакин-
ския двубой с „Апоел” (Еш-
келон) Митко имаше по-
голям късмет и отбеляза 
дебютното си попадение 
за „Макаби”, изкачвайки 
тима си на върха в класи-
рането. Рангелов отбеляза 
за 1:0 в 61-вата мин., но 
в 85-ата националът на-
пусна с травма във врата 
след въздушен сблъсък. В 
последните секунди Джи-
брил Сидибе отбеляза вто-
рия гол за успеха. 

Третата звезда от маги-
ческото „бяло” трио – Бла-
гой Георгиев, пък попадна 
в трансферните плано-
ве на германския гранд 
„Щутгарт”. Това стана ясно 
от изказване на изпълни-
телния директор на тима 
Фреди Бобич: „Отлично 
познавам Благо. Той е ин-
тересен футболист, но има 
договор с „Терек” и струва 
много пари”. Президентът 
на тима от Грозни - Рамзан 
Кадиров обаче не иска да 
се разделя с най-добрия 
си футболист и затова му 
е сложил цена от 2 млн. 
евро. Швабите могат и 
да си позволят подобна 
трансферна сума, защото 
се представят неубедител-
но в Бундеслигата и имат 
спешна нужда от нови 
класни попълнения. Гер-
манският тим обаче ще има 
сериозна конкуренция 
в лицето на „Локомотив” 
(Москва), който се бори за 
място в Лига Европа. „Геор-
гиев е изключителен фут-
болист - заяви треньорът 
на „железничарите”  Юрий 
Сьомин  в навечерието на 
мача с  „Терек”, който мо-
сковчани спечелиха с 2:1. 
Въпреки загубата Благо 
направи силен мач, което 

не остана незабелязано от 
Сьомин, веднага поставил 
българина в трансферния 
си списък. Благо бе сло-
жен и в един друг списък, 
той бе номиниран за тит-
лата „БГ модна икона 2010”. 
За приза се борят 10 дами 

и 10 мъже, като Георгиев е 
в конкуренцията на съот-
борника си от национал-
ния тим Валери Божинов 
и президентът на Българ-
ския олимпийски коми-
тет Стефка Костадинова. 
Критериите за номинация 
са изискан вкус, модерен 
стил, безупречна култура 
и професионален успех.

Първенството на Русия 
навлезе във финалната 
си фаза, а „Амкар” с Мар-
тин Кушев води свирепа 
битка за оставане в елита.  
Глътка въздух бе победата 
на „Амкар” с 2:0 над „Терек” 
в „българското дерби” от 
27-ия кръг на Премиер 
лигата. Мартин Кушев за-
почна като титуляр за до-
макините, като в 78-ата 
минута отстъпи мястото си 
на Топчу, а Благой Георгиев 
бе оставен резерва от Ана-
толий Байдачни, но специ-
алистът пусна българския 
национал на терена още 
в 38-ата минута на място-
то на камерунеца Ги Еса-
ме. В предишните двубои 

Марто влиза като смяна 
при загубите на тима си 
от „Том” (0:1) и „Локомотив” 
(1:2). В двубоя със столи-
чани бившият голмайстор 
на „Славия” дори отбеляза 
попадение, секунди след 
като се появи на терена, 
но то бе отменено заради 
засада.

Ексбранителят на „Сла-
вия” Асен Караславов пък 
е наблюдаван от нацио-
налния селекционер на 
България Лотар Матеус. 
Караславов  изигра  цял 
мач при  домакинското 
равенството 1:1 на своя 
„Гройтер Фюрт” срещу 
„Веен” в мач от 11-ия кръг 
на Втора Бундеслига. Го-
стите откриха резултата 

с гол на Ервин Коен в 41-
вата минута от дузпа, но 
в 55-ата минута тимът на 
българина успя да израв-
ни резултата чрез Сами 
Алагуи. „Боря се здраво 
да се върна в титулярния 
състав. Сигурен съм, че 
ако успея, Матеус ще ми 
даде шанс”, сподели сами-
ят Караславов. 

Младият страж Ма-
рио Кирев започна да 
попада в групата на 
„Ювентус” за двубои от 
Серия А. Разбира се, това 
стана благодарение и на 
контузиите на Буфон и 
Манингер, но изглежда, 
че наставникът на „чер-
но-белите” Луиджи Дел 
Нери включва българи-
на в дългосрочните си 
планове. Кирев седна 
на пейката с №44 в ма-
човете на „Юве” срещу 
„Милан” и „Чезена”, но 
не получи шанс за изява. 
Въпреки това, изглежда 
не е далеч мигът, в който 
Кирев ще дебютира за 
легендарния тим.

Янков и Рангелов бележат, 
„Щутгарт” иска Благо

Бившите футболисти на „Славия” Чавдар Янков и Димитър Ранге-
лов отбелязаха първите си попадения за новите си клубове в Русия и 
Израел, любимецът на „бялата” агитка Благой Георгиев попадна в 
полезрението на германския гранд „Щутгарт”, националният селек-
ционер Матеус ще наблюдава Караславов, а вратарят Марио Кирев 
влезе в групата на „Ювентус” за два мача от първенството на Се-
рия А.

Чавдар Янков (вдясно) се разписа във 
вратата на „Динамо” (Москва) 

Благо изведе „Амкар” с 
капитанската лента в 
двубоя със „Зенит”
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- Митко, как се 
чувстваш в израел-
ското първенство?

- Много добре. До-
волен съм най-вече, 
че играя редовно. 
Това за мен е най-
важното на този етап, 
след като миналия се-
зон в “Борусия” рядко 
излизах на терена.

- Защо беше така?
- На този въпрос 

може да отговори 
само треньорът. Имах 
впечатлението, че 
разчита на мен, каз-
ваше ми го няколко 
пъти. На тренировка 
се скъсвах да вкар-
вам голове. Имало е 
случай когато в за-
ниманието нямам 
грешно отиграване, 
раздал съм се до по-
следно. И после пак 
съм резерва. Но не 
се оплаквам – това 
е съдбата на футбо-
листа. Той трябва да 
прави това, което се 
иска от него. Остана-
лото е работа на тре-
ньора и... на съдбата.

- А в “Макаби” 
нещата май са по-
различни?

- Да, тук разчитат 
постоянно на мен. 
Дори се оказах токо-
ва ценен, че в послед-
ния мач се наложи 
да играя 90 минути с 
температура 38 гра-
дуса. Просто не знаех 
къде се намирам. Ка-
зах, че съм болен, но 
от треньорския щаб 
решиха, че съм им ну-
жен, дори и в такава 
лоша кондиция. И из-
лязох на терена, как-
во да правя – стиснах 
зъби и играх. По сре-
дата на мача ме обля-
ха студени вълни. Си-
гурно беше някакъв 
силен вирус, защото 
след ден нямаше и 
следа от заболяване-
то.

- Подобно нещо 

може ли да се случи 
в Германия?

- За нищо на света. 
Там футболистът щом 
каже, че не е добре, 
веднага получава по-
чивка. Най-често сед-
мица. Въпросът е да 
кажеш, че имаш про-
блем. Защото исто-
рията знае и случаи, 
в които футболисти 
стискат зъби и игра-
ят с контузии. Тогава 
става още по-зле. В 
Германия схващането 
е, че на болен и недо-
излекуван играч не 
трябва да се разчита 
– първо, защото той 
не е пълноценен. И 
второ – може състоя-
нието му да се влоши.

- Следиш ли из-

явите на “Славия”?
- Да, много внима-

телно. Това е родни-
ят ми клуб и винаги 
ще ми е на сърцето. 
Винаги, когато мога, 
гледам мачовете по 
телевизията. Интере-
сувам се какво става 
в отбора и клуба. Ви-
наги, когато се приби-
рам, се опитвам да си 
набавя вестник “Сла-
вия”. Така се съхраня-
ват традициите, кои-
то в “Славия” са нещо 
свято.

- Знаеш ли, че 
всички деца от шко-
лата на “Славия”, от 
която и ти тръгна 
към най-големия 
футбол, получават 
всеки месец по един 

брой на в. “Славия”?
- Не го знаех, но е 

страхотна идея. Така 
и децата ще са още 
по-съпричастни към 
славистката идея. Пак 
казвам – така се от-
стояват традициите в 
най-стария български 
клуб.

- Гледа ли мача на 
„белите” с “Левски”?

- Гледах го по теле-
визията и, честно ка-
зано, много се ядосах. 
“Славия” изпусна зла-
тен шанс за абсолют-
но заслужена победа, 
която щеше да зарадва 
славистите, които на 
този двубой май бяха 
много. Така поне се 
видя на екрана...

Димитър 
Рангелов: “Славия” изпусна златен 

шанс срещу “Левски”

Треньорският щаб на „Макаби” разчита изключително 
много на Димитър Рангелов 

- Да, отдавна на 
стадион “Славия” 
не се бяха събира-
ли около 2500-3000 
слависти...

- Та думата ми е 
за мача с “Левски”. 
Няма да коменти-
рам последните ми-
нути. Но преди това 
защо топката не се 
извади извън тере-
на от славист, след 
като топката не бе 
у съперника?! Има-
ше играч в бяло на 
тревата. Изкарай 
топката, ще влезе 
лекарят. Отборът ще 
се поуспокои и на-
реди. Толкова малко 
трябваше да бъде 
постигната тази по-
беда. А на всичкото 
отгоре “Славия” наи-
стина бе по-добрият 
отбор на терена и 
заслужаваше да спе-
чели. Жалко.

- Кой ти направи 
най-силно впечат-
ление от слависти-
те?

- Не е моя работа 
да коментирам коле-
ги. Ще кажа само, че 
головете бяха стра-
хотни. Такива попа-
дения не се виждат 
често във футбола. 
И, че Галин Иванов 
беше неудържим 
този ден. 

Николай КРЪСТЕВ

Разговаряме с бившия капитан на „белия” клуб Димитър Рангелов във фоайето на хотел “РУИ” в 
Правец. Тук е събран националният отбор на България преди контролата със Сърбия. Рангелов, как-
то винаги, е емоционален събеседник.  В края на разговора юношата на „Славия” получава копие от 
Протокол № 1 на Бялата библия – Първата протоколна книга на “Славия”. Документът доказва, че 
клубът е основан на 10 април 1913 г. в “два часа след пладне на полето до Руски паметник”. В този 
момент в разговора се включва и Благой Георгиев: “И аз имам този протокол. Страхотен е. Получих 
го на тържеството в Музея на спорта преди година и половина” (б.а. – тогава “Славия” изложи за 
първи път пред спортната общественост две светини – Бялата библия и Царската купа, която е 
вечно притежание на отбора). Рангелов поисква едно копие на Протокол № 1 и за третия славист 
в националния – Чавдар Янков, който ще се присъедини към лагера след няколко часа. 
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Държавното първе-

н ство по хокей 
на лед за мъже 

започва на 16 ноември. 
Шампионатът ще се прове-
де в шест кръга. Участници 
са само три отбора - шампи-
оните от „Славия”, „Левски” 
и ЦСКА. Три от кръговете 
ще се изиграят до Нова 
година, останалите ще се 
проведат през февруари и 
март. Плейофи няма да има 
- първият в крайното кла-
сиране ще получи шампи-
онската купа. Първият кръг 
на първенството пък ще 
бъде валиден и за турнира 
за купата на България. Това 
означава, че „белите вълци” 
ще могат да вдигнат първи 
трофей за сезона още на 
23 ноември при победи в 
мачовете си срещу „черве-
ните” и „сините”.

За първи път от шест 
години мачовете от 
държавното първенство 
ще се играят на голямата 
пързалка в Зимния дворец. 
Леденото поле там бе пус-
нато преди по-малко от два 
месеца и по всичко изглеж-
да, че ще приеме и двубо-

ите от мъжкия шампионат. 
Така най-вероятно „Славия” 
и ЦСКА ще открият сезона 
именно там. Необичайно 
късен е началният час на 
мачовете в Зимния дворец 
според програмата - 20:45 
ч. Донякъде задоволително 
обяснение на този факт е, 
че повечето хокеисти са на 
работа в по-ранните часове 
на деня.

Рекорден брой състе-
затели ще имат картотека 
при „белите”. Бройката от 
38 хокеисти (!) звучи повече 
от внушително. На вратата 
отново ще бъде ветеранът 
Константин Михайлов, 
чието спортно дълголе-
тие е наистина завидно. 
Ще му помага младият 
Ники Николов, на когото 

Шампионите от „Славия” започват
защитата на титлата срещу ЦСКА

се разчиташе като резер-
ва и през миналия сезон. 
Сред останалите знаково 
е отказването от актив-
ния хокей на досегашния 
капитан Росен Стефанов 
(Бъстъра). Все още старши 
треньорът Георги Миланов 

не бе наясно кой ще вземе 
лентата, но този въпрос ще 
бъде решен съвсем скоро. 
Отказването на Стефанов 
отваря поле за изява на цял 
взвод момчета от школата. 
Някои от тях получиха до-
верието на треньорите още 

през миналия сезон. Други 
за първи път ще изпитат 
вълнението да бъдат на 
пейката на мъжкия отбор. 
Най-младият е Валентин 
Боцев (роден 1995 г.), чий-
то безспорен талант изпъ-
ква по време на мачовете 
на юношите. По-големите 
от него Виктор Чебишев и 
Александър Тодоров също 
ще се доказват и ще трупат 
опит в мъжкия отбор. През 
миналия сезон Никита 
Инджеватов и Кристиян 
Радованов пък се пред-
ставиха чудесно в редица 
мачове, включително и при 
международното участие 
в Анкара. Като любопитно 
може да се окачестви по-
падането в разширения 
състав на имената на бив-
шия юноша на клуба Велко 
Гешаков, както и на игралия 
доскоро за ЦСКА Лъчезар 
Гюмов.

Безспорно, най-
интересното ново име, 
е това на словака Юрай 
Душичка. Неговите изяви 
бяха наблюдавани в ама-
тьорския „Динамо” през ми-
налия сезон. Сега се очаква 
пристигането на жълтата 
му карта, за да получи пра-
вото да играе за „Славия”. 
Най-вероятно тя ще е нали-

це до няколко дни и той ще 
може да дебютира с „белия” 
екип на 16 ноември срещу 
„червените”.

Интересно стои 
въпросът и със съдийство-
то на шампионата. Засега 
единственото име, което 
се спряга като възможен 
вариант за главен съдия 
на двубоите, е това на 
Димитър Симов. Все още 
не е ясно дали досегашни-
ят шеф на съдийската ко-
мисия Диньо Кръстев ще 
ръководи мачове след бу-
рята от скандали, свързани 
с неговото име през мина-
лия сезон.

Първенството започва 
и отново на преден план 
са надеждите за зрелищен 
хокей. „Белите” пак са голе-
мият фаворит, който трудно 
ще изпусне златото, както в 
турнира за купата, така и в 
шампионата. Дано всичко 
да се реши с честни битки 
на терена, а грозните батал-
ните сцени от предходните 
години да останат само не-
приятен спомен от мина-
лото.

Страницата 
подготви:
Свободан 

АЛЕКСАНДРОВ

„Белият” леден стадион 
предлага часове за 
свободно пързаляне

Стадион „Славия” е отворен за свободно пърза-
ляне за любителите на зимните кънки в четири дни 
от седмицата. Свободни пързалки има всеки 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. За тези, които нямат 
свои кънки, пързалката разполага с гардероб и пред-
лага кънки под наем (фигурни и хокейни).

ПРОГРАМА
Държавно първенство по хокей на лед за мъже

сезон 2010/2011

I кръг (валиден и за Купа „България”)
16 ноември (вторник), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
ЦСКА - „Славия”
18 ноември (четвъртък), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
„Левски” - ЦСКА
23 ноември (вторник), ст. „Славия”, 19:30 ч.
„Славия” - „Левски”
II кръг
25 ноември (четвъртък), ст. „Славия”, 19:30 ч.
„Славия” - ЦСКА
30 ноември (вторник), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
ЦСКА - „Левски”
2 декември (четвъртък), Зимен дворец на спорта, 20:45 ч.
„Левски” - „Славия”
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”
Забележка: БФХЛ си запазва правото за промени в предварително 
обявената програма.

Росен Стефанов получава поздравления от шефа 
на родната федерация г-н Красимир Кръстев при 
награждаването в края на миналия сезон. Секунди 
по-късно той ще вдигне купата на шампиона за 
последен път като капитан на „белите”. Вдясно 
на снимката е друг бивш хокеист на „белите” 
и настоящ член на уС на родната федерация - 
Пламен Веселинов.

Момчетата на треньорите Георги Миланов и Атанас Димитров ще се изпра-
вят срещу ЦСКА в Зимния дворец в първи мач за сезона. Този път сблъсъкът ще 
бъде на полето на голямата пързалка
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“Белите” волейболист-

ки отново ще се опитат   
да стигнат до призовите 
места в първенството на 
България. За това сви-
детелства сериозната 
за родните мащаби се-
лекция, която направи 
новият старши треьор 
Калин Тодоров непо-
средствено преди старта 
на шампионата. Бившите 
състезателки на ЦСКА 
– Гергана Докузова и 
Весела Тодорова, ще но-
сят екипа на най-стария 
българския отбор през 
новото първенство. Петя 
Венева, която е игра-
ла за ”Левски”, подсили 
„Славия” за решителните 
двубои през сезон 2010-
2011. В „белия” тим се 
завръща Ирена Мишо-
нова, която през послед-
ните години игра за „Ло-

Женският отбор на „Славия” ще се 
бори за медали в първенството

на в слависткия лагер. 
Помощник-треньор на 
славистките ще бъде 
Таня Гогова.

В тима няма да игра-
ят две от основните 
състезателки в послед-
ните години – Емилия 
Николова и Ася Дино-
ва. Те потърсиха раз-
витие на своите волей-
болни кариери в чуж-
бина и въпреки тяхно-
то отсъствие „Славия” 
има всички шансове 
да се пребори за мя-
сто в челната тройка в 
първенството и да по-
беди сочените за фаво-
рити отбори на ЦСКА и 

„Марица” (Пловдив). Спо-
ред предварителните 
прогнози основен конку-
рент на „белите” за вли-
зане в тройката ще бъде 
„Левски Волей”, който до 
миналата година носеше 
името „Левски Сиконко”.

„Целите винаги са ви-
соки. Ще се опитаме да 
намерим място в челната 
тройка и ако е възмож-
но да играем на финал”, 
заяви новият старши 
треньор на „белите” - Ка-
лин Тодоров, който до 
момента отговаряше за 
женското направление в 
клуба. 

С победа започна 
„Славия” участи-
ето си в новия 

шампионат на България 
по волейбол при жените. 
Във Варна „белите” по-
стигнаха рутинна победа 
с 3:1 (25:16, 25:18, 11:25, 
25:23) срещу местния 
„Спартак”. Успехът в мор-
ската столица, въпреки 
подценяването на про-
тивниковия отбор, дой-
де заслужено и потвъ-
рди очакванията, че 
„белите” няма да имат 
сериозни проблеми да 

За поредна година 
„Славия” ще раз-
чита на млади 

състезатели от собстве-
ната си школа в мъжкото 
волейболно първенство 
на България. Заради крех-
ката възраст на волейбо-
листите високите цели 
отново са отложени. В 
състава се завърна Алек-
сандър Горбатков, но Вен-
цислав Рагин и Борислав 
Георгиев бяха продадени 
на „Левски Волей”. Присъ-
ствието на двама от най-
перспективните млади 
български волейболисти 
можеше и щеше да прида-
де съвсем различна класа 
на „белите”, но от ръко-
водството пуснаха Рагин 
и Георгиев в друг клуб 
при първата по-сериозна 
оферта от български от-
бор.

Ася Динова 
беше основна 
състезателка 
в състава на 
“Славия” през 
последните 
пет години, но 
през настоящия 
сезон ще търси 
реализация в 
чужбина 

победят в мачовете си 
срещу подобни съпер-
ници. След спечелените 
два гейма славистките 
помислиха, че ще стиг-
нат до успеха прекале-
но лесно и поради тази 
причина се наложи да 
играят четвърта част, в 
която по-класният сто-
личен отбор заслужено 
взе своето.  

Програма на женския волейболен отбор на 
„Славия” за първата част от редовния сезон:
II кръг
12 ноември, 16 часа, зала „Си-
конко” – „Левски Волей” – „Сла-
вия” 
III  кръг
20 ноември, 15 часа – „Славия” 
– „Спартак Плевен”
IV кръг
26 ноември, зала „Локомотив”, 

VII кръг
18 декември, 17 часа – „Сла-
вия” – ЦСКА
Заб: „Славия” играе дома-
кинските си мачове в зала 
„Панайот Пондалов”, БФВо-
лейбол запазва право на 
промени в предварителна-
та програма.

Новият шампионат започна с рутинна 
победа за „белите” волейболистки 

17.30 часа – „Локомотив” 
(София) – „Славия”
V кръг
4 декември, 17 часа – „Сла-
вия” – „Марица” (Пловдив)
VI кръг
11 декември 15 часа, зала 
„Триадица” – „Академик” 
(София) – „Славия”

Други трима дълго-
годишни състезатели на 
„Славия” Любомир Йотов, 
Владислав Стоянов и Иван 
Димитров пък подсилиха 
състава на „Монтана”. 

Славистите стартираха 
с поражение с 0:3 навън от 

„Марек Юнион Ивкони” и по-
беда с 3:0 у дома срещу УНСС 
в първите два кръга на шам-
пионата, в който през тази 
година ще участват цели 12 
състава. Целта пред „белия” 
отбор отново ще бъде запаз-
ване на мястото в елита.

комотив” (София). 
Сменилата много 
клубове в послед-
но време Ирена 
Антова ще се опи-
та да помогне за 
завръщането на 
добрите време-

Статистика
I кръг 
„Марек Юнион Ивкони” 
– „Славия” – 3:0 (31:29, 
25:13, 25:22)

II кръг
„Славия” – УНСС – 3:0 
(25:22, 25:16, 25:23)

III кръг 
12 ноември, 18 часа, зала „Орло-
вец” (Габрово)  – КВК „Габрово” 
– „Славия”
IV кръг
20 ноември, 17 часа – „Славия” – 
„Монтана”
V кръг
26 ноември, 18 часа, зала „Мла-
дост” (Бургас) – „Лукойл Нефтохи-
мик” – „Славия”

VI кръг
1 декември, 17 часа, зала  „Сла-
вия” – „Пирин Балканстрой”
VII кръг
3 декември, 18 часа, зала „Васил 
Симов” (София) – ЦСКА – „Славия” 
VIII кръг
11 декември, 17 часа – „Славия” – 
„Черно море”
IX кръг
17 декември, 18 часа, зала „Ар-

пезос” (Кърджали) – „Арда” 
(Кърджали) – „Славия”
X кръг
22 декември, 17 часа, зала „Си-
конко” – „Левски Волей” – „Сла-
вия”
XI кръг
8 януари, 17 часа, - „Славия” – ”Ка-
лиакра” (Каварна)
Заб: „Славия” играе домакински-
те си мачове в зала „Панайот 
Пондалов”, БФВолейбол запазва 
правото си на промени в пред-
варителната програма. 

Програма на мъжкия волейболен отбор на „Славия” 
за първата половина от редовния сезон:

Страницата подготви Асен ДАСКАЛОВ

Мъжкият състав на "белите" отново ще
бъде съставен от млади волейболисти

Състав на мъжкия отбор на „Славия” за 
сезон 2010-2011: Александър Кордев, Николай 
Костадинов, Силвестър Иванов, Иван Дамянов, 
Димитър Николов, Димитър Димитров, Кирил 
Петров, Янко Делчев, Георги Ризов, Радослав 
Линев, Мартин Иванов, Александър Горбатков, 
Василий Петров. 
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емоции за участници и 
зрители. 

Всички в обществото 
от играчи взимат дартса 
много на сериозно – в 
новооткритите клубове 
се правят тренировки 
по график, няколко дни 
в седмицата, понякога и 
с треньор. Единственото 
нещо, което отличава 
хвърлянето на стрелич-
ките от другите спорто-
ве е, че в случая бирата 
е допинг за много от 
играчите. И при това е 
разрешен допинг. 

Все пак за дартърти-
те има надежда: Вели-
кобритания е първата 
държава официално 
признала дартса за 
спорт. Там професио-
налните играчи, като на-
пример идола на всички 
дартъри Фил Тейлър, 

правят милиони лири на 
година, но на тях алко-
холът (бирата) по време 
на състезания им е за-
бранен. 

И тук, както почти 
навсякъде в България, 
има проблеми с феде-
рацията като институ-
ция. Нейните турнири 
например се посещават 
от шепа хора, а структу-
рата отдавна е загубила 
респекта на дартърите 
в България. За сериоз-
ността на останалите, 
говорят фактите: част 
от спонсорите и спомо-
ществователите на дарт-

Бяла диря 19
На човек на пръв 

поглед му изглеж-
да трудно да опре-
дели какво точно е 
дартсът – кръчмар-
ска игра или някакъв 
вид спорт? За дартс-
играчите отговорът 
на този въпрос е ясен 
и идва бързо като 
първата изпита на-
ливна бира на някое 
от състезанията: 
мятането на 18-гра-
мовите стрелички по 
мишената си е напра-
во религия.

За последната 
една година 
дартсът и в част-

ност електронният 
дартс направиха така-
ва стъпка напред, как-
вато не бе правена от 
появата на тази игра в 
България преди две де-
сетилетия. Прогресът 
е измерим главно не 
толкова в качество, кол-
кото в количество. На 
всеки от турнирите от 
т.нар. „Златна лига” по 
дартс, провеждащи се 
в три недели от месеца, 
присъстват около шей-
сет души. Реалният общ 
брой на участниците в 
състезанията по дартс 
в София надхвърля сто. 
Най-добрият български 
дартър Иван Нейков 
пък участва на между-
народни турнири като 
се представя повече от 
блестящо.

Една голяма част от 
всички тези играчи се 
оказа, че 

симпатизират 
на „Славия” 

и са закърмени с „бялата” 
идея. В това число влиза и 
един от най-постоянните 
и най-добри дартъри 
Кирил Михайлов, който 
преди дни навърши 30 
години. Сред останалите 
личат имената на младия 
и перспективен Георги 
Арнаудов, Наско Атана-
сов, Стефан Ангелов. Как-
то разбира се и авторът 

на тези редове. 
При жените насто-

ящата лидерка Кунка 
Иванова също е привъ-
рженик на „белите”, към 
славистите се причис-
ляват и Биляна Мари-
нова, както и голяма 
част от състезателите 
в намиращия се много 
близо до стадион „Сла-
вия” клуб „Дартс Мания”. 
Стегната организация 
между собствениците 
на това и още две за-
ведения доведоха до 
създаването на ранкинг 
система, големи наград-
ни фондове и много 

Сериозно славистко участие в 
развитието на българския дартс

са са Стефан Василев, 
който е председател на 
Българската федерация 
по бобслей и също 

със симпатии към 
най-стария роден 
клуб, 

както и Олег Велинов 
– президент на Българ-
ската снукър федера-
ция. За щастие, част от 
наградите в „мастърс”-

турнирите в края на се-
зона ще включва поема-
не на пълни разноски на 
няколко играчи за уча-
стие в международни 
надпревари.

Форматът на игра-
та по турнири е “501 
- Double Out”. Повече 
информация за всички 
състезания, както и за 
самата игра, можете да 
откриете в българския 
дартс портал или на 
място по състезанията 
в София: www.darts-bg.
com.

Ангел СЛАВЧЕВ

Славистът Кирил Михайлов спечели 
първия турнир от серията „BSD Cup” 
в конкуренцията на 50 дартъри

Секторът „тройно 
двайсет” е уцелен, ниво-
то на българския дартс 

се вдига

 Финалният турнир „Мастърс” на клуб „FunCity” миналата годината: на преден 
план двете славистки Биляна Маринова и Кунка Иванова, в средата най-добрият 
български играч Иван Нейков е до една от машините, а в края славистът Кирил 
Михайлов мята своите стрели

Председателят на федерацията по 
бобслей Стефан Василев се е концен-
трирал пред машината
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Славистчета правят 
фурор в Гърция

Децата на „Славия”, 
родени след 1999 
година, записаха 

престижни победи над „Ар-
сенал” и „Арис” на футболен 
турнир в Гърция през ме-
сец октомври. Така младите 
възпитаници на Иво Градев 
опитаха вкуса на големия 
футбол. 

“Белите” започнаха с 
драматична загуба с 2:3 от 
местния ПАОК, за който 
играха футболисти, родени 
през 1998 г. Интересното е, 
че в последните си 75 мача 
младите надежди на ПАОК 

двубой “белите“ завърши-
ха 2:2 със солунския „Арис” 
в редовното време и след 
това бяха по-точни при дуз-
пите. Славистите поведоха 
с 2:0, но в последствие, не 
и без помощта на съдията 
гърците се добраха до 2:2, 
като вторият гол падна след 
нарушение срещу вратаря 
на българите.

След отличното си пред-
ставяне в Гърция младите 
таланти на „Славия” полу-
чиха официална покана за 
Балканския турнир в Атер-
мон, който се провежда 

през лятото. В 
престижната 
н а д п р е в а р а 
през годините 
участие са взи-
мали европей-
ските грандове 
„Ливърпул” и 
„Аякс”. 

С о л и д н а 
група привъ-
рженици на 
н а й - с т а р и я 
роден клуб 
бе в съседна 
Гърция за да 
подкрепи мал-
ките слависти. 
Родните и при-
ятели, заедно с 
редови фенове 
на „белите” дра 
гърла по вре-
ме на двубоите 
на детския от-

бор на „Славия” и също даде 
своя принос за успеха на на-
бор’99 от „бялата” школа.

имат 75 победи, като в 
повечето от двубоите по-
беждават с разлика от над 
5 гола.

Започнали със загуба в 
първия мач, талантите на 
“Славия” постигнаха кате-
горична победа над „Ар-

сенал” с 3:1 във втората си сре-
ща на гръцка земя. Отборът 
е съставен от местни играчи 
от академията на „Арсенал” в 
Гърция, където са селектира-
ни голяма част от най-добрите 
футболисти.

В третия и най-драматичен 

Като батковците: „бяла” 
прегръдка преди мач 

Отборите на „Славия” и „Арсенал” преди срещата 
Радостни възгласи на победата огласят 
съблекалнята на „белите”

Славистка агитка окуражаваше 
своите любимци в Гърция

Воденият от Иво Градев отбор спечели 
симпатиите на всички

усмивки на радост след успеха 
над „топчиите” 

Дори в миговете на 
почивка 11-годишните 
слависти не 
свалят екипа си




