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В п о с л е д н и т е 
дни се случи-
ха неща, които 

всички поклонници на 
„бялата” идея ще пом-
нят завинаги! Всичко 
започна с изключител-
ната драма в Бургас, къ-
дето с много воля и хъс 
футболистите на „Сла-
вия” доказаха силата на 
прословутия славистки 
дух! „Бялата лавина” 
изригна и продължава 
напред за купата. 

Вдъхновена от това 
славистката торсида 
създаде невероятно 
шоу по трибуните и 
обещава, и занапред 
мощна подкрепа. На 
връх рождения ден на 
клуба, отбор и агитка 

отново бяха едно цяло, 
като засвидетелства-
ха уважението си към 
отците-основатели и 
положиха цветя пред 
паметника на първия 
председател Димитър 
Благоев (Пальо). Същи-
ят ден своя десети юби-
лей отбеляза и „бяло-
то” печатно издание! А 
заключителният акорд 
на страстната седмица 
за „Славия” бе предос-
тавянето на футболния 
клуб на съхранената 
вече седем десетиле-

тия архива! Изключи-
телният дар бе дело 
на представителите на 
една от известните въз-
рожденски фамилии 
-  Пърличеви. Уникал-
ните по своя характер 

шест тома с докумен-
тация на доказано най-
стария роден клуб бе 
най-големият подарък 
за славистите за 98-ия 
рожден ден на любимо-
то им дружество! 

Уникални емоции 
за всички слависти

„Белият” 
вестник 
стана на 

10 години 
На стр. 2

 Бронз за
нашите 

волейболистки
На стр. 16
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Този 10 април бе 
малко по-особен. 
Не толкова, защо-

то “Славия” се приближи с 
още година до столетието. 
А поради факта, че вестник 
“Славия” навърши 10 годи-
ни.

Така стана, че „бялата” 
трибуна се превърна в не-
отменна част от живота, 
вълненията, радостите (по-
малко) и разочарования-
та (повече) на славистите 

Така стартирахме на 
10 април 2001 годи-
на. Водени от същия 

плам направихме за „бялата” 
идея тези вече 114 броя. И 
колкото, и нескромно да 
звучи смятаме, че на 10 ап-
рил 2011 всички слависти 
имат още един празничен 
повод – нашият-ваш вест-
ник отбеляза своя кръгъл 
юбилей. Единственото по 
рода си клубно издание 
празнува десетия си 
рожден ден! Вестникът е 
уникален, защото отразява 
теми посветени само на 
„белия“ клуб. Той се списва 
на доброволни начала от 
слависти и вече има зад 
гърба си 114 броя, с този 
който държите в ръката 
си или четете в интернет! 
С голите цифри нещата 
звучат така: отразените в 
него спортни дисциплини 
развивани в „Славия“ са 
22, а общия брой на спор-
товете са 29, защото някои 
се практикуват и от жени, 
и от мъже. Журналистите 
гастролирали на страниците 
ни са 35. Тук не можем да от-
бележим всичките имена, 

но с благодарност се об-
ръщам към всички колеги, 
че без тяхната помощ ня-
маше да успеем през тези 
десет лета. Но няма как да 
пропусна личната си бла-
годарност към основните 
кадри, с които ме свързва 
и дългогодишно прия-
телство, а създаването на 
всеки един брой е истин-
ски празник за всички нас: 
Николай Кръстев, Ганчо 
Гатев, Свободан Алексан-
дров, Асен Даскалов, Ангел 
Славчев, Калоян Атанасов, 
Иван Жиков. Благодаря ви 
колеги и нека, и занапред 

да продължим с нашата ми-
сия, поне до 100 годишния 
юбилей на любимия си клуб 
„Славия”.  

Представителите на 
редколегията бяха отли-
чени на няколко пъти от 
различни институции и са 

ществователи. Без тяхната 
финансова помощ нямаше 
да успеем да оцелеем. За-
щото е ясно, че за излизане-
то на едно печатно издание 
трябват и средства. За печат, 
за хартия, за страниране, за 
макетиране, за разпростра-

рате колко е важна ролята 
на клубните традиции. Но 
какво би бил един вестник 
без неговите читатели, при-
върженици на „белия” клуб? 
Затова празникът днес е 
двоен. Вече четири години 
изданието е напълно 
свободно на страницата 
на Националния клуб на 
слависта и е достъпно 
безплатно за всички 
поклонници на „бялата“ 
идея. От месец вече ни има 
и в най-голямата социална 
мрежа facebook.com. Така, 
че честит двоен празник, 
приятели! И нека след пър-
вите ни 10 години да си 
помечтаем, че ще имаме 
още съвместни поводи за 
празнуване, пък и ще има, и 
радостни славистки момен-
ти на спортното поле. Пък, 
знае ли човек, след днеш-
ния ни рожден ден може 
пак ще се срещнем след 10 
години на друг наш юбилей. 
Но едно ще бъде сигурно 
завинаги ще останем със 
„Славия” в сърцата! Честит 
ни празник!

Ваш Камен ОГНЯНОВ

И десет години 
по-късно, пак със 

„Славия” в сърцата! 
Подвързаните по години 
томове с вестник „Сла-
вия” – гордост за всяка 
библиотека

носители на престижни 
награди. Можем да отбе-
лежим, че имаме зад гърба 
си и книги на спортна 
тематика, а и тези 2148 
страници написани за 
„Славия“ в едноимения 
вестник през тези вече 
кръгли десет 10 години. Из-
данието ни бе оценено по 
достойнство и 12 национал-
ни библиотеки се гордеят, 
че го притежават, включи-
телно и Народната библио-
тека в София. 

Тук е мястото да благо-
дарим и на нашите спомо-

нение и тн. Радващо е, че те 
ни бяха предоставени пак от 
слависти. Така е, в този клуб 
винаги е съществувал един 
възрожденски дух и всеки 
помага за „бялата” идея, с 
каквото може. И една от 
най-големите ни награди са 
щастливите детски усмивки 
на малките славистчета от 
школите на клуба. Когато 
видите как се радват на пре-
доставените от нас стотици 
бройки от вестника малки 
футболисти, хокеисти, бас-
кетболисти, ватерполисти, 
волейболисти и тн., разби-

през последното десети-
летие.

Всъщност вестник 
“Славия” на практика вече 

живее в една десета от 
историята на най-стария 
български клуб.

За това време ние от 
екипа на в. “Славия” се 
старахме да бъдем чест-
ни, независими, корект-
ни. Няма да пиша отново 
за проблемите ни, свър-
зани с финансирането, 
издаването, списването, 
редактирането и разпрос-
транението на вестника, 
който е абсолютен доа-
йен сред себеподобните 
си издания (доколкото ги 
има днес и съществуващи 
от време навреме) у нас.

Всъщност не – като в. 
“Славия” наистина друг 
няма. Не само защото и 
“Славия” е уникална. Прос-

то „бялата” трибуна оцеля 
на вестникарския пазар 
цели 10 години. Това стана 
най-вече, защото вестни-
кът се прави искрено и с 
любов.

С любов към истина-
та, към свещената бяла 
фланелка, към непреход-
ните славистки ценности, 
завещани ни от първоп-
роходците отпреди вече 
близо век.

Затова в. “Славия” оце-
ля, излиза и ще го има и 
занапред. Не само защото 
иде стогодишнината на до-
казано най-стария българ-
ски клуб в момента. Прос-

то това е слависткият дух 
и слависткото възпитание, 
родени и избуяли през 

Вече 1/10 от историята
и цялата любов    

толкова много години.
Приятно четене, слави-

сти!
Николай КРЪСТЕВ

Юбилейният брой 100 
стои гордо наравно с най-
ценните трофеи на „бе-
лия” хокеен клуб   

През изминалите десет години екипът на „бяло-
то” клубно издание не еднократно бе отличаван  
за своята работа. На снимката почетният пла-
кет връчен от ПФК „Славия” на редколегията 
по случай излизането на стотния брой през но-
ември 2009 година разположен между юбилейни-
ят брой и брой първи от 10 април 2001 година.

Както си е редно 
месец април 2011 
година се оказа 

емоционален, важен и 
незабравим за славис-
тите. Така е откакто на 
10 април 1913 година в 
„два часа след обяд на 
полето до Руски памет-
ник” първопроходците на 
„бялата” идея от „Ботев” и 
„Развитие” се обединяват 
и създават най-хубавото 
нещо в българския спорт 
– „Славия”!

10 април 2011-та ни 
доближи с още една годи-
на до столетието. До дока-
заното столетие – първо-
то за български клуб, ако 
уважаваме истината и фа-
ктите, ако искаме да про-
четем аналите с ръка на 
сърцето. Защото „Славия” 
единствена у нас познава 
в детайли спортната си 
история. Всъщност исто-
рията на „белите” далеч 
не е само спортна – още 
от първите години на съ-
ществуването си в онези 
времена те действат като 
днешна неправителстве-
на организация. Наред с 
героите от клуба, които 
загиват по фронтовете в 
Първата световна война, 
техните приятели от Со-
фия 

правят акции 
за събиране 

на пари за Червения 
кръст, изпращат колети 

на войниците, подпома-
гат семействата на заги-
налите си другари, кътат 
от скромните си средства 
за семействата на инвали-

дите от войните, покрови-
телстват сираци и още, и 
още толкова благородни 
каузи... По онова време 
футболът просто играе 

бол. Славната фамилия 
Пърличеви дари на лю-
бимия си клуб „Славия” 
огромен довоенен ар-
хив на клуба, обединен в 
шест тома, съхраняван в 
семейството близо седем 
десетилетия. 

Ден по-рано, точно на 
рождения ден на „белите” 

ви път се класира за по-
луфинал за купата от 15 
години насам в един луд 
и незабравим мач в Бур-
гас срещу „Черноморец”. 
Двубоят бе показателен 
за слависткия дух, кой-
то притежава днешният 
състав на „белите”, успели 
незапомнено да изравнят 
резултата 4 пъти, след 
като домакините 4 пъти 
преди това повеждаха. 
Славистите сложиха точ-
на на спора, като 

пуснаха 
гилотината 
над бургазлии 

с 5 безпощадно изпълне-
ни дузпи. 

Сега идва полуфиналът 
в „Пирин” на стадиона в 
„Овча купел”, а след това, 
надявам се – и финалът.

В тази страхотна пали-
тра от емоции успешно бе 
преодоляно и поредното 

натрупване на напреже-
ние по оста запалянко-
вци – президент на клу-
ба, тръгнало от  медийни 
публикации, откровено 
не разбрали какво пишат 
феновете в сайта си. Или 
не пожелали, или пък 
тенденциозно нагнетили 
обстановката в „белия” 

ролята на популярния 
обединител на хората, 
които работят и подкре-
пят далеч по-важни ини-
циативи в чисто човешки 
и житейски план...

Това, което се слу-
чи на 11 април 2011 г. в 
пресклуб „България” ще 
остане записано със злат-
ни букви в историята на 
„Славия”, на българския 
спорт и българския фут-

първо привържениците, 
а след това и представи-
телният футболен отбор 
и неговите треньори се 
поклониха пред паметни-
ка на първия председател 
на „Славия” Димитър Бла-
гоев (Пальо) – един от на-
родните герои, паднали 
на фронта за национална-
та кауза.

Още няколко дни пре-
ди това „Славия” за пър-

лагер, преди най-важния 
мач досега в сезона.

И още нещо – този 
10 април 2011 г. се ока-
за юбилеен и за вестник 
„Славия”, който вече 10 
години е честна славистка 
трибуна.

Чакаме новите вълне-
ния и емоции. Дано са с 
положителен знак.

Николай КРЪСТЕВ

На връх рождения ден на „Славия” 10 април, 
представителният футболен отбор, воден 
лично от старши треньора Емил Велев (най-
вдясно) поднесе цветя пред бюст паметника 
на първия председател на „белия” клуб Дими-
тър Благоев (Пальо)

Шестте тома с архиви на „Славия” гордо стоят до Царската купа и „Бялата библия”  
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Невероятен трилър в 
Бургас, мъжка  игра и 
„Славия” е на полуфинал! 

И по двама бранители на „Черноморец” не смогваха 
да противодействат на  Радослав Димитров при 
неговите пробиви по фланга

Купа на България 5
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СТАТИСТИКА
Купа на България, четвъртфинал – 7 април 2011 г.,

„Черноморец” – „Славия” 7:9 (3:3 в ред. време, 4:4 сл. прод., 
3:5 при дузите)

„Славия”:  12. Петров, 21. Б. Дяков (капитан), 17. Божов, 44. Жуниор, 
35. Молдованов, 25. Дениран, 4. Басо, 33. Баяно (46 – 27. Мансаров), 
20. Димитров, 77. Пеев (87 – 5.Георгиев), 9. Христов (68 – 19.Кушев).
Голмайстори: 1:0 Браганца (2), 1:1 Божов (16), 2:1 Андонов (33), 
2:2 Кушев (69), 3:2 Зайц (77), 3:3 Божов (90+2), 4:3 Андонов (91), 4:4 
Молдованов (102).
Жълти картони: Дяков, Божов, Георгиев, Кушев.
Съдия: Стефан Спасов.
Стадион „Лазур” – 650 зрители.

Диян Молдованов отбеляза така важният четвърти 
гол довел срещата до дузпи

Дори с такива 
похвати 

Николай Божов 
не можеше да 

бъде спрян в 
четвъртфинала 

на „Лазур”

 След 120 минути игра 
и рулетката на дузпите, 
след като четири пъти 
успя да изравни, след две 
греди и много грешки в 
защитата, отборът 
на „белите” епично си 
заслужи мястото на 
полуфинала, където ще 
срещне тима на „Пирин” 
(Благоевград). Желание-
то на треньора Емил Ве-
лев се сбъдна и „Славия” 
за първи път от почти 
пет години ще домакин-
ства на своя стадион в 
София в мач от турнира 
за Купата на България.

Злощастното на-
чало на мача 
само напомни 

на „белите” фенове сце-
нария от миналия полу-
сезон, когато на същия 
стадион „Черноморец” 
отново поведе с гол „от 
съблекалнята” в първата 
минута и в крайна смет-
ка победи с 2:1. Тогава 
Радослав Димитров – 
Меси си отбеляза нелеп 
автогол с глава. Този път 
гаф направи Басо, който 
събори нахлулия Геор-
ги Андонов в наказа-
телното поле и съдията 
Стефан Спасов отсъди 
дузпа. Така едва във вто-
рата минута Браганца 
с безпощаден удар от 
бялата точка даде аванс 
на домакините – 1:0. „Бе-
лите” не бяха дошли да 
се бранят, а действаха 
изключително офанзив-
но. Само петнайсетина 
минути след това Божов 
получи пас пред наказа-
телното поле, финтира 
трима защитници, след 
което премина през 
още двама и останал 
сам срещу вратаря на 

„акулите” Паскал Борел 
прати топката в мрежата 
за 1:1. Нападателят бук-
вално се 

подигра с цялата 
отбрана 

на черноморци и нака-

ра феновете от София 
да избухнат. „Черномо-

рец” също не се отказа 
лесно от амбициите за 
полуфинал и за втори 
път поведе в резултата в 
32-ата минута. Молдова-
нов пое топката в центъ-
ра на „бялата” защита 
при наглед спокойна 
ситуация. Тръгна с нея и 
опита да премине през 
четирима футболисти 
на домакините, но не-
успешно. Тази негова 
грешка даде началото 
на контраатака за бур-
газлии. Паланков на-
предна, подаде към Бра-
ганца, който по чудесен 
начин изведе Георги Ан-
донов и той не сбърка 
за 2:1. Сгрешиха вра-
тарят на „белите” Емил 
Петров, който излезе 
прекалено рано да пре-
среща Андонов, както и 
защитникът Басо, чиято 
реакция след слабия 
удар на Андонов към 
вратата бе прекалено 
забавена и той просто 
изгледа отправящата се 
към мрежата топка. Това 
не бяха първите и няма-
ше да бъдат и последни-

те пропуски на „бялата” 
отбрана в двубоя. При 
този резултат приключи 
и първото полувреме, в 
което зрителите видяха 
още по няколко атаки и 
към двете врати.

Две събития в 68-ата 
минута дадоха нов за-
ряд на двубоя: първо, 
в игра влезе легендар-
ният Мартин Кушев и 
второ, „белите” ултраси 
използваха пироефек-
ти, които леко нарушиха 
видимостта на терена. 
Така в 69-ата минута 
влезлият буквално пре-
ди секунди Мартин Ку-
шев титанично надско-
чи всички в отбрана на 
„Черноморец”, включи-
телно и вратаря Борел, 
при едно центриране от 
корнер. По този начин, 
от малкия пенал, той 
мощно заби топката в 
мрежата за 2:2. „Белите” 
за втори път изравниха 
и драмата едва сега за-
почваше... 

Кушев беше футбо-
листът, който успяваше 
в огромен процент от 

случаите да се пребори 
за първа топка и оби-
раше всички единобор-
ства във въздуха, превъ-
зхождайки опонентите 
си с физика и класа. Ня-
колко минути след това 
от пряк свободен удар 
Даниел Пеев пробва 
технично изпълнение 

от малък ъгъл и топката 
кацна на горната греда, 
но излезе в аут. 

Само осем минути 
трая радостта на фут-
болистите и феновете 
на „Славия”. Безобразна 
грешка в отбраната на 
„белите” просто подари 
попадение на  Черно-
морец”.

Защитникът Йохан 
Зайц нахлу от дясно и 
без особени проблеми 
навлезе в близост до 
малкото наказателно 
поле, пред погледите на 
цялата защита на столи-
чани. Десният бранител 
шутира и за трети път 
матира Емил Петров – 
3:2. А минутите до края 
бяха само 13 и привъ-
ржениците, пропъту-
вали 400 км до Бургас, 
вече виждаха добре по-
знат сценарий с поред-
но отпадане на четвръ-
тфинал

Вездесъщият и 
сърцат Николай Божов 
обаче не бе запознат с 
този сценарий. Във вто-
рата минута от даденото 
от съдията триминутно 
продължение таранът 
хвърли в екстаз фенове-
те на „Славия”. Радослав 

Димитров центрира от 
ляво към накателното 
поле. Там Мартин Кушев 
игра с глава и топката 
стигна до Николай Бо-
жов. Нападателят напра-
ви виртуозно изпълне-
ние и със задна ножица 
успя да прати топката в 
десния страничен стълб 

и от там в мрежата за 
3:3! Агитката на гостите 
изригна, а Емил Велев 
не вярваше, че 

съдбата 
още веднъж 

се усмихна на „Славия” 
и мачът бе докаран до 
продължения. 

Започна началото на 
първото продължение, 
когато зрителите едва 
не бяха докарани до 

инфаркт. За втори път 
„Черноморец” вкара 
гол в първата минута и 
за четвърти път поведе 
в резултата. Георги Ан-
донов с глава отбеляза 
втория си гол в мача, 
но „заслуга” за пореден 
и последен път имаше 
„бялата” отбрана. Тя 
проспа центрирането 
на Пламен Крумов към 
наказателно поле, при 
което Молдованов увис-
на и с глава нападателят 
на „акулите” не остави 
шанс на Емил Петров за 
4:3. Славистите яростно 
започнаха да атакуват и 
това даде резултат. В 97-
ата минута Жуниньо на-
прави чудесен пробив и 
малко пред наказателно 
поле отправи страховит 
удар, който разтресе до 
краен предел напреч-
ната греда за втори път 
в този мач. Футболисти-
те на най-стария роден 
клуб трябваше да поча-
кат още пет минути, ко-
гато в 102-ата минута за 
четвърти път изравниха. 
Влезлият като резерва 
Спас Георгиев центрира 
в наказателното поле 
на „Черноморец”, Кушев 
свали топката с глава, 
след което Хайри не 
успя да изчисти кълбо-
то и го подари в краката 
на Молдованов, който 
отблизо не пропусна 
да разстреля Паскал 
Борел за 4:4. Головият 
спектакъл бе достигнал 
своя зенит. През второ-
то продължение и двата 
тима се стараеха да не-
допуснат грешки и така 
се стигна до развръзка-
та – лотарията на дузпи-
те. 

Емил Велев бе избрал 
тактически изключител-
но правилно петимата 
футболисти, които щяха 
да изпълнят единайсет-
метровите удари. Това 
бяха последователно 
най-добрият на терена 
Божов и ветерана Кушев, 
сетне Мансаров и след 
това Димитров. И чети-
римата се справиха стра-
хотно и не дадоха шанс 
на Паскал Борел. Дойде 
ред и на Емил Петров да 
блесне и да отмие част 
от допуснатите грешки. 
Със страхотен рефлекс 

той спаси силния удар 
на Пламен Крумов и така 
„белите” бяха на дузпа 
от класиране на полуфи-
нала, след като водеха с 
4:3. Зад топката застана 
Жуниор. Той се отмести 
няколко метра зад нея, 
за да се засили добре. 
Сигналът от главния 
съдия бе даден и Жу с то-
повен изстрел разстреля 
стража на домакините и 
прати „Славия” на полу-
финал. „Белите” фенове 
бяха в екстаз, а съдбата 
им го върна, след като 
преди година отпаднаха 

от „Чавдар” (Етрополе) 
след дузпи на същата 
фаза. Всички ликуваха, 
футболистите отидоха 
при сектора с агитката 
на „Славия”. Екзалти-
ран дойде и старши-
треньорът Емил Велев, 
който нямаше нерви да 
гледа дузпите и бе объ-
рнат с гръб, докато те 
бяха изпълнявани. Да-
ниел Пеев хвърли фла-
нелката си към публи-
ката. Емоцията стана 
неописуема... „Славия” 
стигна полуфинал за 
първи път от 15 години, 

а феновете се молеха 
да стане чудото – да се 
падне „Пирин” и то в 
София. И чудото стана. 
Сега остана футболи-
стите да направят най-
трудното – класиране 
на финала. Пък сетне 
да мечтаем! Нека всич-
ки слависти дойдат на 
мача с благоевградчани 
и подкрепят момчетата 
в битката. Те го заслу-
жиха с волята и амби-
цията да преследват 
победата до край!

Ангел СЛАВЧЕВ

Славистите изтеглиха привидно най-удобния 
съперник на полуфиналите. Но точно бла-
гоевградчани не бяха слагани в сметките и 

на предходното стъпало в турнира, а надделяха над 
сочения за фаворит състав на пловдивския „Локомо-
тив”. Победата на „Пирин” 
бе повече от сладка, след 
като тимът обърна резул-
тата и спечели като гост 
на „Лаута” с 2:1. 

Още една предупре-
дителна светлина трябва да имат пред себе си мом-
четата на Емил Велев. Само преди броени дни, на 19 
март, отново на домашния терен в „Овча купел” „бе-
лите” стигнаха само до 1:1 със същия опонент. Сре-
щата бе от програмата на ХІХ кръг на „А” група. 

Историята на сблъсъците между отбора на „Сла-
вия” и клубът от Благоевград, също не говори за 
някакво ярко превъзходство на столичани. Затова 
е повече от задължително славистите да подходят 

пределно мобилизирани за най-важния си двубой 
от началото на сезона, а в тяхна помощ ще е и „бяла-
та” торсида, а и добре познатия терен на стадиона в 
полите на Витоша.  

Баланс в срещите „Сла-
вия” – „Пирин”за купата

1951 година 1/32ф.- „Сла-
вия” – „Пирин” (Благоевград) 
– 4:0 (Тома Захариев-2, До-
бромир Ташков-2)

1973 година осминафи-
нална група „Славия” – “Пирин” (Благоевград) – 3:0 
(Стоян Коцев-2, Людмил Топузов)

1988 година среща за третото място в турнира 
играна в Перник - „Славия” - „Пирин“ (Благоевград) - 
2:5 пр. (Петър Александров, Иван Маринов)

Заб. В скоби са посочени голмайсторите за „бели-
те”

Пълна мобилизация 
срещу „Пирин”
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“Белите” пак почнаха с победите
След като повече от 

месец късаше нервите на 
привържениците си, “Сла-
вия” най-накрая се върна 
на пътя на победите в “А” 
група. В седмицата пре-
ди дербито с ЦСКА, което 
най-вероятно ще се про-
веде на стадион “Българ-
ска армия”, и няколко дни 
след лудия мач в Бургас, 
“белите” надвиха “Акаде-
мик” (София) с 2:0 и взеха 
пълен комплект точки за 
първи път от визитата в Ка-
варна в края на февруари 
насам. Така възпитаниците 
на Емил Велев отново са 
близо до четвъртото място 
в класирането, което при 
определени обстоятел-
ства може да даде квота за 
Лига Европа. За да спечелят 
битката за него, слависти-
те трябва задължително 
да бият “червените”. Нещо, 
което наесен доказаха, че 
могат да правят, но с оглед 
на игрите през пролетта не 
е много сигурно, че пак ще 
успеят. 

Поредна издънка
с “Пирин”

Ако някой си мисли, че 
предстоящият полуфинал 
за Купата на България сре-
щу “Пирин” (Благоевград) 
ще има протоколен ха-
рактер за “Славия”, е най-
хубаво да погледне стати-
стиката от шампионатните 
мачове в последните сезо-
ни, за да се убеди в обрат-
ното. Традицията “белите” 
да изпитват жестоки труд-
ности срещу “орлетата” 
продължи и в XIX-ия кръг 
на настоящото първен-
ство, въпреки че гостите 
от Благоевград дойдоха в 
ролята на тоталния аутсай-
дер. Бившият футболист 
на “Славия” Димитър Воде-
ничаров даде преднина на 
“Пирин” още в началото, а 
до почивката натискът на 
домакините бе материали-
зиран с хубав гол на Георги 
Христов. Уникалните изяви 
на Атанас Аршинков и ста-
ващата все по-фрапираща 
немощ пред гола на “бели-
те” халфове и нападатели 
обаче оставиха резултата 
1:1, а в края Бибишков и 
Цветков пропуснаха да до-
несат победата на “Пирин”. 

Успех над 
“Левски”

В паузата на шампиона-
та заради мачовете на на-

“Славия” отново е близо до четвъртото място, 
което минава през победа на “Армията”

ционалния отбор “Славия” 
постигна нещо, което фено-
вете не бяха виждали от да-
лечната 2003 година насам 
– победи вечния съпер-
ник “Левски”. Уви, това се 
случи в контролен, а не в 
официален мач. За първи 
път добро впечатление на-
прави новото бразилско 
попълнение Жосиас Басо. 
Двамата с Виктор Генев се 
представиха силно в защи-
та, а освен това се отчетоха 
и с по едно попадение за 
крайното 2:1. Успехът бе 
омаловажен от специали-
стите с оглед отсъстващи 
титуляри на “сините”, заети 
в различни национални 
гарнитури. Треньорът Емил 
Велев също определи дву-
боя като много слаб. 

Съдийска точка 
за “Локо” (Пд)

С оглед на тоталния 
срив в шампионата всички 
очакваха, че “Славия” ще 
се провали и в гостуване-
то на “Локомотив” (Плов-
див). “Смърфовете” се бяха 
устремили към евротурни-
рите и се носеха на крилете 
на еуфорията от успешната 
серия под ръководството 
на Неделчо Матушев. Уви, 
“белите” изиграха най-
силния си мач от началото 
на календарната година и 
тотално объркаха сметки-
те на домакините си. През 
първото полувреме и два-
та съперника се хвърлиха 
здраво за победата. Бив-
шият играч на “Славия” 
Здравко Лазаров изпусна 
най-чистото положение за 
“Локо”, а за столичани Бо-
жов бе близо до гола. През 

втората част пловдивчани 
взеха да се отчайват в не-
успешните опити да про-
бият “бялата” защита. В този 
момент се намеси реферът 
Таско Тасков. Той даде дуз-
па за театрално изпълне-
ние на Йордан Тодорв в пе-
налта, сравнено по-късно 
от Венцеслав Стефанов с 
постижение на “заслужил 
артист”. От бялата точка 
Златински направи 1:0, за 
да дойде мигът на Радослав 
Димитров. Нисичкият халф 
с прякор Меси, записал мач 
номер 50 в “А” група на “Ла-
ута”, само 180 секунди след 
попадението овладя топка-
та отляво, премина покрай 
двама защитници и с мо-
щен шут от 30 метра препа-
рира Лучини за първия си 
гол с “белия” екип – 1:1. 

Най-накрая 
победа

След лудия мач в Бур-
гас доста хора очакваха 
“Славия” да не се напряга 
срещу “Академик”, да отпи-
ше тотално първенството и 
да се концентрира изцяло 
върху предстоящия полу-
финал за Купата на Бълга-
рия. Йордан Лечков дори 
заядливо прогнозира, че 
“белите” ще легнат на “сту-
дентите”. Това за радост не 
се случи, а селекцията на 
Емил Велев стигна до ру-
тинни три точки, без да се 
напряга. Нападателят на 
символичните гости Иван 
Редовски си вкара автогол 
в началото на мача, а малко 
след това при центриране 
от фаул в пеналта Виктор 
Генев направи 2:0. До края 
славистите изпуснаха още 

3-4 чисти положения, а ре-
ферът Стефан Апостолов 
подмина две 100-процен-
тови дузпи в тяхна полза. 
Така отборът се завърна на 

победния път и в първен-
ството, и даде заявка, че 
ще се опълчи сериозно на 
ЦСКА. 

Иван ЖИКОВ

XIX кръг, 19 март 2011 г. 
“Славия” - “Пирин”  1:1
“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 22. Генев, 6. Сечков, 25. Дениран, 
33. Баяно (55 – 27. Мансаров), 7. Илиев, 77. Пеев, 10. Юруков (55 – 
5. Георгиев), 19. Кушев (67 – 17. Божов), 9. Христов.
Голмайстори: 0:1 Воденичаров (8), 1:1 Христов (42).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Дяков, Баяно.
София, ст. “Славия”, 500 зрители.

ХХ кръг, 2 април 2011 г. 
“Локомотив” (Пловдив) - “Славия” 1:1
“Славия”: 1. Кунчев, 18. Филипов, 35. Молдованов, 4. Басо, 25. 
Дениран, 33. Баяно, 7. Илиев (63 – 77. Пеев), 20. Димитров, 44. Жу-
ниор (88 – 5. Георгиев), 9. Христов (79 – 27. Мансаров), 17. Божов.
Голмайстори: 1:0 Златински (66), 1:1 Димитров 69.
Съдия: Таско Тасков.
Жълти картон: Молдованов.
Пловдив, ст. “Локомотив”, 3500 зрители.

XXI кръг, 11 април 2011 г. 
“Славия” - “Академик” (София) 2:0
“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков, 22. Генев, 6. Сечков, 25. Дениран 
(33 – 18. Филипов), 33. Баяно, 77. Пеев, 20. Димитров, 44. Жуниор 
(54 – 5. Георгиев), 19. Кушев, 17. Божов.
Голмайстори: 1:0 Редовски (6-автогол), 2:0 Генев (19).
Съдия: Стефан Апостолов.
Жълт картон: Кушев.
София, ст. “Славия”, 500 зрители.

Виктор Генев (вдясно) и Иван Редовски вкараха двете 
попадения във вратата на “Академик”

СТАТИСТИКА

ПРОГРАМА

КУПА НА БЪЛГАРИЯ
Полуфинал, 21 април (четвъртък)

15:00 часа, стадион “Славия”
“Славия” - “Пирин” (Благоевград)

Ден след 98-
ия си рожден 
ден “Славия” 

получи страхотен по-
дарък. Славната фами-
лия Пърличеви, пред-
ставена на церемонията 
в пресклуб “България” с 
три поколения слависти 
- Григор, Кирил и Божи-
дар, поднесе на шефа 
на “белите” Венцеслав 
Стефанов шест масивни 
тома с автентични доку-
менти от началната исто-
рия на клуба. За церемо-
нията пресклуб Бълга-
рия се препълни неза-
помнено от журналисти 
и фенове на “белите”.

“Това е изключител-
но ценен извор за най-
ранните процеси в “Сла-
вия”, българския футбол 
и спорт - каза Кирил 
Пърличев. - Даряваме 
ги сега по няколко при-
чини - баща ми Григор 
е на преклонна възраст 
(вече 88 годишен. - б. 
а.) и искахме да го за-
радваме с този жест. А и 
нямаше как да останем 
безучастни към опитите 
да се изкривява и подме-
ня футболната история. 
В нея водещото място е 
на “Славия”, което личи и 
от тези уникални архиви. 
В тях ще прочетете, че 
клубът е първият орга-
низиран у нас по всички 
законови изисквания, че 
е флагман на българския 
спорт до Втората светов-
на война. Че е първият с 
детско-юношеска школа, 
както и първият, който 
играе международен 
мач.”

“Благодаря на всич-
ки, пожелавам успех 
на “Славия”. Дори и в 
състоянието, в което 
съм, винаги бих напра-
вил всичко за любимия 
си клуб. Едно време, ко-
гато “Левски” идваше да 
играе на нашия стадион, 
ги посрещахме с цветя...”, 
промълви през сълзи 
вълнуващият се Григор 
Пърличев (Горчо), внук 
и съименник на големия 
възрожденски поет и 
преводач.

Развълнуваният Сте-
фанов нетипично не 
успя да каже нищо на 
церемонията и загубвай-
ки дар слово, стана на 
крака и целуна ръка на 
Григор Пърличев. Шефът 
на “белите” говори за 
плановете на клуба след 
това пред журналистите: 

Фамилия Пърличеви дари 
уникален архив на “Славия”

“Целта е за стогодишни-
ната да спечелим титла-
та. Като ще се борим това 
да стане само с футболни 
средства. Това, което по-
лучихме днес, е нещо 
уникално и невероятно 
ценно. Ще намеря начин 
за вековния юбилей на 
клуба най-ценните ар-
хиви да бъдат изложени 
и да бъдат видени от за-
палянковците. Отделно 
очаквам да бъде написа-
на книга за най-ранните 
години на клуба ни, 
базирана на „Бялата би-
блия” и този архив, къде-
то ще бъде упоменато с 
големи букви, че заслу-
гата за съхраняването му 
е на славната фамилия 
Пърличеви.”

Шестте тома са част от 
най-ранния клубен ар-
хив на “Славия”, прибра-
ни и съхранени от фа-
милията преди Втората 
световна война. Къщата 
на Пърличеви е до Руски 
паметник на метри от 
сегашната МВР болница, 
където по онова време е 
било игрището на “Сла-
вия”.

Сред най-ценните до-
кументи на първо четене 
в най-стария том (1914-
1920) са протокол от 4 

януари 1915 г., маркирал 
първото събиране по 
инициатива на “белите” 
на представители на клу-
бовете “Славия”, “Футбол 
клуб”, “Левски”, “Футбол” 
и “Гладстон” с цел осно-
ваване на Столична лига. 
Процесът по учредява-
нето продължава 4 ме-
сеца, но завършва с неу-
спех. Заради включване-

клуб – „Футболклуб” Сава 
Киров (Савата), на обяве-
ния за „родоначалник на 
българския спорт” Иван 
Матинчев (Матинката), 
на „футболния Напо-
леон” Павел Грозданов, 
един от основателите на 
„Славия”. Там са още име-
ната на първия капитан 
и голмайстор на „белите” 
Борис Шаранков (Шаро), 

“белите” от 1915 г., под-
писани от тогавашния 
капитан на първия от-
бор на “сините” Петър 
Стоянович, с печат, на 
който пише: “Спортен 
футбол клуб “Левски”, 
София 1914”.

Славистите запазиха 
мълчание на прескон-
ференцията по темата 
за “състаряването” на 
“Левски”с три години 
и афишираното наме-
рение от Тодор Батков 
през месец май 2011 г. 
клубът да чества 100-го-
дишнина. Документите 
в уникалния архив оба-
че са най-силното до-
казателство, че тезата 
на акционерите на “си-
ните” е съшита с бели 
конци.

И за финал, изклю-
чително важна подроб-
ност е да се отбележи, 
че документите потвъ-
рждават на 100 процен-
та протоколите в „Бяла-
та библия”. Взетите ре-
шения от различите за-
седания на Управител-
ния съвет на „Славия” в 
първите години на клу-
ба, описани в протокол-
ната книга, се вижда как 
са претворени в дела от 
съхранената в архивата 
документация. 

Николай Кръстев (вдясно) разяснява на присъстващите как архивата на 
„Славия” и „Бялата библия” имат пълно припокриване и са две части на 
един и същ процес 

то на България в Първата 
световна война и зами-
наването за фронта на 
голяма част от тогаваш-
ните играчи. Под уни-
калния документ личат 
подписите на „бащата на 
българския футбол” Бла-
гой Балакчиев, на осно-
вателя на първия роден 

както и на Димитър 
Цветков тогавашният 
председател на „Славия”. 

В архива е и смята-
ният досега за загубен 
първи устав на “Славия”, 
приет на 1 август 1914 г. 
и одобрен от МВР на 3 
юни 1916 г. Има и първи-
те писма на “Левски” до 

Венцеслав Стефанов (вдясно) благодари на Григор Пърличев за уникалното даре-
ние. Трогнат от големият жест на славния ветеран, президентът на „белите” 
стана на крака и му целуна ръката.   

Очаквайте в следва-
щия броя на вестника 
да ви представим ня-
кои от най-интересните 
документи от най-
ранния период на фут-
бола у нас.

Николай КРЪСТЕВ

“А” група
XXII кръг, 16 април (събота)
21:00 часа, стадион “Българска 
армия”, София
ЦСКА - “Славия”
В последните 5 сезона 
 “Б. Армия” “Славия”
2006/07 6:1 1:0
2007/08 2:0 1:0
2008/09 2:1 2:1
2009/10 2:0 2:1
2010/11 ?? 0:1

XXIII кръг, 25 април
(понеделник)
17:00 часа, стадион “Славия”, 
София
“Славия” - “Черноморец”
В последните 5 сезона 
 София Бургас
2006/07 - -
2007/08 1:1 0:2
2008/09 2:0 1:2
2009/10 3:2 2:2
2010/11 ?? 1:2

XXIV кръг, 1 май (неделя)
18:00 часа, стадион “Раковски”, 
Севлиево
“Видима-Раковски” - “Славия”

В последните 5 сезона 
 Севлиево София
2006/07 - -
2007/08 0:2 0:2
2008/09 - -
2009/10 - -
2010/11 ?? 0:2

XXV кръг, 4 май (сряда)
18:00 часа, стадион “Славия”
“Славия” - “Черно море”
В последните 5  сезона  
 София Варна
2006/07 0:0 1:0
2007/08 3:1 0:1
2008/09 0:2 0:2
2009/10 1:0 1:1
2010/11 ?? 2:3

XXVI кръг, 8 май (неделя)
18:00 часа, стадион “Хаджи Ди-
митър”, Сливен
ОФК “Сливен” - “Славия”
В последните 5 сезона 
 Сливен София
2006/07 - -
2007/08 - -
2008/09 1:1 1:3
2009/10 1:2 1:2
2010/11 ?? 0:0
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Като член-основа-
тел, член на пър-
вото ръководство 

и футболист от представи-
телния отбор на „Славия”, 
искам да разкажа за някои 
любопитни спомени, случ-
ки и събития свързани с 
основаването, развитието 
и укрепването на клуба 
ни.

С тези кратки бележки, 
желая да запълня някои 
от празните „бели полета” 
в спортната ни история. 
Останали празни поради 
загубване на документи и 
дружествена архива през 
годините.

По този начин се отзо-
вавам на призива на ръ-
ководството на ДФС „Сла-
вия” да сътруднича в на-
писването на една бъдеща 
всеобхватна история на 
„белия” отбор, която ще се 
отпечата по случай бъде-
щия ни 75-годишен юби-
лей. 

Накратко искам да дам 
една бегла представа за 
квартала около Руски па-
метник и площад „Македо-
ния”. Мисля, че по този на-
чин читателят ще навлезе 
по-лесно и непринудено в 
атмосферата на онези да-
лечни години. 

Кажи-речи Руският па-
метник беше краят на Со-

фия. От него по посока 
на Княжево се точеше 
безкрайно прашно 
шосе. По него от време 
на време преминаваше 
гордо и княжевският 
трамвай. В останалия 
колорит, разхвърляни 
ту тук, ту там, едное-

му страни се шириха две 
стари гробища – българ-
ско и еврейско. Ограда-
та на сиропиталището 
разделяше на две об-
щинската мера, постоян-
но пасище на овце и ма-
гарета. Именно на това 
място му беше съдено да 
стане наше първо игри-
ще. От югоизточния му 
край се разпореждаха 
нашите съмахленци от 
„Развитие”, а от западния 
ние от „Ботев”. Всички 
тези обстоятелства бяха 
естествени предпостав-
ки обединението да ста-
не по естествен път без 
спънки, дърпаници и 
сътресения. По това вре-
ме махленските отбори 
вече бяха започнали да 
никнат като гъби.

На 10 април 1913 го-
дина някъде към 2-3 

нение! Нито един глас 
не се чу против. Бяхме 
се събрали много хора, 
около петдесет човека, 
но имаше и не малко 
любопитни зяпачи. Ора-
тори имаше много, но 
най-впечатляващо за 
обединението и перс-
пективите пред новото 
дружество говори Дими-
тър Цветков. 

Ние членовете на 
„Ботев” бяхме в по-голя-
мата си част ученици от 
Втора мъжка гимназия, 
но имаше и младежи 
с други занаятчийски 
професии. Общо взето 
бяхме от средни и бедни 
семейства. Положение-
то в „Развитие” не беше 
по-различно от нашето. 
Впрочем „Развитие” не 
просъществува дълго 
време.

За преодоляването 
на махленските търка-
ния и за обединението 
много допринесе Шаро 
(Борис Шаранков). Той 
се ползваше с голям ав-
торитет между нас. Беше 
сладкодумен и излъчва-
ше голяма симпатия и 
интелигентност. Именно 
него посочихме за пър-
ви капитан и треньор на 
„Славия”. И както пока-
заха по-късно годините, 
той напълно оправда на-
шето доверие.

За обединението има-
ше и още една предпос-
тавка, която постоянно 
ни държеше под тре-
вога. Мерата, на която 
играехме, тоест „наше-
то игрище” беше соб-
ственост на Софийска 
община. По това време 
общината започна да 
предоставя нейни земи 
за строеж на сгради и 
ние можехме да се ока-
жем някоя сутрин (както 
се и случи по-късно вед-
нъж) и без игрище. Така, 
че трябваше час по-ско-
ро да уредим юридиче-
ските формалности и да 
узаконим „Славия” като 
юридическо лице. Регис-
трацията трябваше да 
се направи пред Софий-
ския съд, а след това да 
претендираме пред Со-
фийска община за отпус-
кане на терен (място) за 
строеж на игрище. Така 
волю-неволю стигнахме 
и до проблема с напис-
ването на клубния устав. 

Ръководството ни в 
състав: Димитър Благо-
ев (Пальо) – председател 

тажни или двуетажни 
къщи, отделени една от 
друга с ливади, поточета 
и зеленчукови градини. 
Имаше много плодни 
дръвчета, както и огро-
мни красиви кестени.  

Сиропиталището „Во 
всех скорбящих радо-

и членовете: Фердинанд 
Михайлов, Цвятко Ве-
личков, Тодор Калкан-
джиев и Емануил Гешев, 
присъства и Георги Гри-
горов, се вдигнахме и 
отидохме в общината, 
за да искаме да ни ре-
гистрират като спортен 
клуб.

Помощник-кметът ни 
изслуша и каза:

- Добре, дайте си 
устава, да го видя.

Останахме като по-
парени. За устав бяхме 
чели само в Записки по 
българските въстания” 
на Захари Стоянов, но за 
спортни устави никой от 
нас не беше и сънувал.

- Като напише-
те устава елате пак, но 
не се бавете – завърши 
словото си помощник-
кметът.

Ами сега?
Вярно е, че всички 

давахме по някое пред-
ложение по съставянето 
на „мъчилището-устав”, 
но нищо свястно не из-
лизаше. Тогава помогна 
Васо Турлака. 

Искам да ви го пред-
ставя. Васо беше от „Раз-
витие”, по години беше 
по-голям от нас. Работе-
ше като чиновник в съда 

и имаше големи връзки 
с адвокати и съдии.    

Първата редакция на 
устава направи той, а 
Пальо веднага го даде 
на баща си дядо Благо-
ев (бел. ред. Димитър 
Благоев-старши), който 
го изглади, дообработи 
и оформи. Дядо Благоев 
ни помагаше и пред об-
щинския съвет за отпус-
кане на терен за направа 
на спортното ни игрище.

Пак на Васо Турлака 
(съжалявам, че времето 
е заличило от спомените 
ми презимето на този за-
служил славист) дължим 
и първото регистриране 
на устава в съда. Регис-
трацията се оказа труд-
на работа, непосилна по 
нашите сили.

Ето как „Славия” беше 
призната за ПЪРВО 
СПОРТНО ДРУЖЕСТВО В 
БЪЛГАРИЯ.

Софийският общин-
ски съвет беше благо-
склонен към нас и ни 
предложи да си изберем 
един от следните три те-
рена за спортни цели.

Първо – този, на кой-
то играехме – при Пер-
ловската река в близост 
до Руския паметник.

Второ – местността 

„Лагера” – терена око-
ло сегашната сграда на 
Главно управление на 
Строителните войски 
(бел. ред. - днес Държав-
но предприятие „Стро-
ителство и възстановя-
ване”)

Трето – района до 
трамвайната спирка 
„Овча купел” – където е 
сегашният стадион на 
„Славия” 

За даването на такива 
предложения Общин-
ският съвет изхождаше 
от следните съображе-
ния:

София тепърва ще 
се разраства и благоус-
троява. Рано или късно 
игрище, което е в бли-
зост до градския център 
ще се окаже окръжено 
от жилищни, стопански 
и други постройки. То 
няма да има по-ната-
тъшна перспектива за 
растеж, поради липса на 
свободни терени около 
него. На живеещите на 
около ще им бъде шум-
но.

Редно е да запозная 
читателите и с другите 
два района, които ни 
предложиха от общи-
ната. „Лагера” – място-
то беше не застроена, 

равна ливада в близост 
до трамвайната линия 
за Княжево. А на другия 
вариант – „Овча купел” 
предимството бе да се 
използва минералната 
вода за направа на во-
дни спортни съоръже-
ния, така както в послед-
ствие се разви „Диана-
бад”. Стадионът да бъде 
далеч от централната 
градска част и да служи 
за отмора на чист въз-
дух.

Последните две пред-
ложения бяха отхвър-
лени от мнозинството 
наши привърженици 
и членове като непри-
емливи. Предлаганите 
терени за игрища бяха 
далеч. Трябваше да се 
плаща за трамвайни-
те билети. Според мен 
главната спънка беше 
именно плащането на 
билети за трамвая.

Остана за наше игри-
ще, теренът, който полз-
вахме за игрище и дото-
гава - този при Руския 
паметник.    

Емануил ГЕШЕВ 
(Манчо)

Април 1984 година

(следва)

Отборът на “Славия” от 1913 година: отляво надясно: първи ред – Павел Грозданов (Пальо), Стефан 
Лалов (Панко) и Илия Георгиев (Бай Илия); в средата – Емануил Гешев (Манчо), Фердинанд Михай-
лов и Тодор Калканджиев (Джон); горе – Стефан Чумпалов (Чумпала), Георги Григоров (Фурланата), 
Борис Шаранков (Шаро), Владимир Митров Иерусалимов (Влагера) и Асен Брънчев.

Върху гребена на годините с 
емблемата на „Славия” – І част
Събития, случки, години! 
С името на „Славия” вече 71 години

Титулната страница на собственоръчно 
написаните спомени от Емануил Гешев (Манчо) 

сти” (сегашното учи-
лище за медицински 
сестри „Йорданка Фи-
ларетова”) стърчеше 
самотно оградено от 
ниска дървена ограда 
(тараба) като от двете 

часа след обяд двете 
дружества се събрахме 
покрай постройката на 
пансиона, насядахме в 
полукръг на полето и 
решихме махленските 
си проблеми – обеди-

Факсимиле от брой единствен на списание „Сла-
вия” излязло от печат през януари 1925 година с 
публикувани портрети на първото ръководство на 
„белия” клуб 

Уважаеми читатели, в броя, в който отбелязваме 98 години от раждането на „Славия” ви предлагаме и първа част от 
изключително интересните спомени на Емануил Гешев. Манчо, както е известен сред своите приятели и славистката об-
щественост, е един от създателите на „белия” клуб. След проведеното на 10 април 1913 година събрание, с което „Славия” 
става факт, Емануил Гешев е избран в ръководството на новия клуб. В първия управителен съвет на „белите” той заема 
поста на подпредседател. В следващите години на два пъти е и председател на клуба. Същевременно той е и играч от 
първия отбор на „Славия” и е част от него почти десет години. 

В края на своя живот той се заема със задачата да съхрани за потомците спомени си за раждането на „Славия” и пър-
вите години от историята на своя единствен клуб. Те са написани ръкописно, като отделните страници са старателно 
зашити с червен канап. На логичния въпрос защо едва през 1984 година роденият през далечната 1897 година Емануил Гешев 
започва да пише се крие във факта, че негов брат е враг номер едно на управляващата тогава БКП – легендарният полицай 
Никола Гешев. Като брат на „враг на народа” на Манчо не е било разрешено да публикува нищо свое. Едва в началото на 1985 
година в един от бюлетините издавани от ДФС „Славия” са поместени два негови спомена: за мач на „белите” във Варна и 
за едно състезание по спускане с шейни. И двата текста са под редакцията на поета и славист Ангел Тодоров, който като 
носител на званието „герой на социалистическия труд” е сметнат за „наш човек” и редколегията на съвета за идеологиче-
ска работа при „белия” клуб пуска текстовете. В тях естествено няма нищо смущаващо за управниците. Това са просто 
едни спомени от първите години на зараждането на спорта у нас. Нещата, които от този брой започваме да поместваме 
не са излизали никога в печата и това ги прави уникални. За съжаление скоро след започването им, малко повече от година 
по-късно Емануил Гешев умира и спомените са недовършени. Но въпреки това те са изключително интересни, не само за 
славистите, но и за всички, които искат да се докоснат до духа на една отминала романтична епоха от преди почти век. 



Боксът е запа-зена марка на най-стария роден клуб още в зората на развитието на този спорт в България. Славистите спече-лиха за страната си от Олимпиади, Световни и Евро-пейски първенства внушителните 32 медала. Един от най-титулувани-те сред „белите” боксьори е Емил Чупренски.

Футболистите на най-стария български клуб са първият роден тим класирал се на полу-
финал в Европа. „Белите” спечелиха на два пъти Балканската клубна купа, веднъж победиха 
и в надпреварата на УЕФА за „Интертото”. Славистите имат на сметката си 8 шампионски тит-
ли и 12 купи на България. Общият брой на сребърните и бронзови медали от двете прояви 
пък е 27. На снимката: играчи на „белите” ликуват с купата на страната за 1980 година. От 
ляво на дясно: Христо Младенов (треньор), Чавдар Цветков, Иван Хайдарлиев, Илиян Алдев, 
Иван Чакъров, Светослав Георгиев, Илия Величков, Милчо Евтимов и Петър Миладинов.

Ватерполистите на „Славия” са сред най-добрите у 
нас вече дълги години. В актива на клуба се откро-
яват 5 шампионски титли и 6 купи на страната. Об-
щият брой пък на спечелените сребърни и бронзови 
медали в двата турнира е 22. Най-голям успех клубът 
завоюва през 1996 година, когато направи първия 
си дубъл. От ляво на дясно първи ред-клекнали: 
Ивайло Коев, Иво Сергиев, Роман Коев, Борислав Ро-
манов, Юлиян Борисов, Александър Милев и Ивай-
ло Сергиев. Втори ред прави: Владимир Симитчиев 
(президент), Стоян Александров (треньор), Георги 
Бакърчев, Свилен Пиралков, Йордан Велинов, Раде 
Виденов, Иван Иванов, Яни Георгиев, Мартин Несто-
ров, Георги Гаджев (председател на ОСК “Славия”) и 
Иван Пиралков (член на УС). 

Абсолютен хегемон в своя спорт са хокеистите на „Славия”. Със спече-
лените рекордни 20 шампионски титли те доказват доминацията си на ле-
деното поле, вече повече от четвърт век. На снимката „белите” хокеисти 
споделят радостта си със славистите по трибуните на „Зимния Дворец” 
при спечелването на шампионската титла за 1987 година.

Със своите 75 
медала на между-
народната арена 
при мъжете и юно-
шите тежкоатлети-
те на „Славия” са 
доказали високата 
си класа. Щангис-
тите слависти са 
сред най-силните 
в света през 80-
те и 90-те години 
на ХХ век. Тогава 
на Олимпиадата 
в Сеул през 1988 
година възпитаникът на „бялото” дружество Бо-
рислав Гидиков стъпи на най-високото стъпало 
и стана шампион

Неусетно минават 
годините и ето, че 
„бялата” дама на 

родния спорт „Славия” ста-
на на 98 години. Хиляди са 
треньорите, деятелите и 
състезателите на „белия” 
клуб оставили диря в него-
вите анали вече близо век. 
„Славия” е единственият 
клуб у нас шампион и носи-
тел на купата във всички ко-
лективни спортове за мъже 
и жени, които развива дру-
жеството. Десетки са све-
товните, европейските и 
балканските шампиони в ин-
дивидуалните дисциплини. В 
Олимпийските игри прино-
сът на „Славия” към нацио-
налния спорт се измерва със 
спечелени 24 медала. Затова 
в този празничен момент 
решихме да ви представим 
една малка част от пано-
рамата на заслужилите. За 
останалите големи мигове 
от „бялата” история ще се 
подготви цяла книга за сто-
годишния юбилей. Честит, 
празник слависти!

Най-титулуваният клубен състав в България е женският баскетболен тим на 
„белите”. Славистките са носители на купата на Европа за 1959 и 1963 година. 
Още на два пъти играят и на финал в най-авторитетния турнир на Стария конти-
нент. Със своите 15 шампионски титли са рекордьори на страната, а в добавка в 
актива си имат още и 10 купи на България. На снимката личат част от европей-
ските шампионки за 1959 година при посрещането си на летище София след 
завръщането си от Москва с купата. От ляво на дясно: Таня Тодорова, Райна 
Рангелова, Елена Господинова, Ваня Войнова и Дора Василева. 

Когато в България се говори за ски, логич-

ната асоциация е „Славия”. В последните пет 

десетилетия „белият” клуб формира десетки 

шампиони. Създаде редица състезатели и 

при мъжете, и при жените, които защитаваха 

с чест името на България в редица междуна-

родни прояви. Сред най-заслужилите пред-

ставители на славистката ски школа е и Сте-

фан Шаламанов, който става световен шампи-

он по слалом за деца през 1985 и за юноши 

през 1988 година

Васил и Христо Етрополски са двете 
имена синоним на българската фехтов-
ка. Славистите записаха уникални по-
стижения в този спорт, като Васил стана 
трикратен носител на световната купа 
и първенец на света, а брат му Христо 
заслужи пълен комплект медали от 
шампионатите на планетата. 

Борбата в „Славия” е истинска национална 
гордост. Славистите донесоха за страната ни 
невероятно звучащите 36 титли от Олимпийски 
игри, световни и европейски първенства. „Бе-
лият” клуб се гордее със своите големи шампи-
они и в свободния, и в класическия стил. Пръв 
честта да стъпи на световния връх имаше Ан-
дрей Димитров през 1983 в Киев. Душко става 
за втори път първенец на планетата и след две 
години в Колботън. 
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„Изчистили там един 
паметник. Голяма помощ, 
няма що. Гениичета” са 
само част от думите на 
президента на ПФК „Сла-
вия” АД Венцеслав Сте-
фанов по адрес на най-
активните привържени-
ци на столичния клуб. 
„Единият паметник там...” 
всъщност е монументът 
на Димитър Благоев – Па-
льо, един от основатели-
те и пръв председател на 
„Славия”. И „белите” фено-
ве преди година почисти-
ха паметника от храстала-
ците и тревата, обрасли 
го от години във времена, 
когато не се намери нито 
един ръководен фактор 
нито от Обединея спор-
тен клуб “Славия”, нито от 
ПФК “Славия” АД, която да 
прояви елементарна ини-
циативност по този тол-
кова важен за славистка-
та индентичност въпрос. 
Като да бъде приведен 
паметникът в добър вид 
– нещо, което вече всяка 
година правят ултрасите 
от двете фракции.

В този ред на мисли 
агресията и неосновател-
ните обиди на г-н Стефа-
нов логично подразниха 
привържениците. Които 
посочиха именно това 
в последната си декла-
рация, както и фактът, 
че ако не бяха техните 
трудодни по почистване 
на трибуните от камъни  
стадион „Славия” можеше 
и да не вземе лиценз, а 
двубоят „Славия” – „Сли-
вен” от предишния сезон 
можеше и да не се прове-
де заради обилния снего-
валеж.

В този ред на мисли, 
думите на президента на 
ПФК „Славия” 1913 АД, че 
феновете били влизали 
безплатно или пък са им 
изплатени надници за ра-
ботата по почистване на 
стадиона не отговарят на 
истината. Истината е, че 
на феновете дори не им 
беше осигурена вода за 
свършената работа, а как-
во остава да им се плаща 
за това.

Колкото до подкрепа-
та – едва ли има по-все-

отдайни привърженици 
от тези момчета през го-
дините. Тези хора дават 
всичко от себе си, за да 
подкрепят отбора - в Ка-
варна, в Бургас, Варна, 
Пловдив, навсякъде. Ав-
тобусите за техните екс-
курзии не са безплатни. 
За съжаление и футбо-
листите не ги радват с 
победи всеки мач. Но те 

продължават 
да са на 
трибуните

въпреки всичко. И 
може би тази “неосно-
вателна” подкрепа и 
любов ги прави „олиго-
френи”. И може би тази 
зависимост и прис-
трастеност, колкото и 
болезнена да е тя, ги 
прави „наркомани”.

Къде обаче са ко-
рените на новoпояви-
лата се вражда и кой 
я започна? Истината е, 
че нито Стефанов, нито 

Медийна манипулация разпали
конфликт между фенове и Стефанов

ултрасите първи хвър-
лят камък. Определени 
„журналисти” от спортни 
сайтове интерпретираха 
в стил „свободно съчи-
нение” новина на ултрас 
сайта www.zone1913.com 
след слабия мач с „Пи-
рин”, завършил 1:1. 

Текстът излиза в т. 
нар. медии със заглавие: 
„Феновете на „Славия” 
възстанаха срещу Венци 
Стефанов”, като сайтове-
те се редят да преписват 
един от друг. Стига се до 
там, че „начетените” жур-
налисти решават, че има 
и трета ултрас фракция, 
наречена zone1913. Та-
кава въбще няма, а това 
е името на сайта на двете 
ултрас фракции „Boys So-
fia” и „La Vecchia Scuola”. 
Според някои медии фе-
новете щели да правят 
бойкоти и т.н. Абсурдно-
то в случая е, че тази “но-
вина” стига като “деклара-
ция” от 

медийната
манипулация 

до президента на „Сла-
вия”, след което той бързо 
отговаря с интервю след 
интервю с квалификации 
по адрес на привържени-
ците. Без да има реална 
причина за това в изкуст-
вено раздухан скандал... 
„Белите” фенове също не 
му остават длъжни и пи-
шат декларация с умерен 
тон, поместена на сайта 
си, която и този път из-
лиза във всички спортни 
сайтове. От Националния 
клуб на слависта също 
реагират – призовават за 
подкрепа в така важния 
мач за купата с „Черномо-
рец” и се надяват страсти-
те да стихнат. Ултрасите 
така и правят - поставят 
с най-голям приоритет 
бъдещото гостуване в 
Бургас и томахавката е 
заровена. 

Ангел СЛАВЧЕВ

Над 70 души пропъ-
туваха разстоянието 
от Бургас до София 
– 20-ина души с влак, 
останалите с коли и 
самолет. Всички под-

крепяха от първата 
до 120-ата минута на 
двубоя и при дузпите 
„белия” тим. Ултраси-
те бяха колоритни с 
феерията от знамена 

Типична медийна манипулация разпали по-
редната размяна на реплики и нагнети напре-
жение между президента на ПФК “Славия” АД 
Венцеслав Стефанов и част от най-активните 
фенове на “Славия”. Ето хронологията на раз-
правията, която ние от в. “Славия”се надяваме 
да е последната, защото тази дойде в момент, 
когато отборът се готвеше (а после и спечели!) 
кръстопътния четвъртфинал за купата в Бур-
гас. И го направи под скандиранията на мощна 
агитка от над 70-ина запалянковци, подкрепили 
любимците си край морето.

Ултрасите не спряха повече от два часа и половина да подкрепят 
любимците си в уникално драматичния мач в Бургас 

Уникална подкрепа в Бургас за Купата

Българският защит-
ник Асен Караславов 
игра цял мач за своя 
„Гройтер Фюрт” при ну-
левото равенство като 
гост на „Аугсбург” в сре-
ща от 29-ия кръг на гер-
манската Втора Бундес-
лига.  Бившият бранител 
на „Славия” се отличи 
със стабилни изяви и по-
могна на тима си да не 
допусне гол. Той започ-
на като титуляр и остана 
на терена до последния 
съдийски сигнал.

Галин Иванов, друг 
бивш играч на най-
стария български клуб, 
не се появи в игра за 
„Арминия” (Билефелд) 
при гостуването на Осна-
брюк. Срещата завърши 
наравно 0:0. 

В класирането начело 
е „Херта” с 59 точки, след-

на Галин Иванов е закот-
вен на последното място 
с едва 15 точки, на цели 
14 от спасителната 15-та 
позиция.

Нова загуба и победа 
записа „Терек” на Благой 
Георгиев. Тимът на люби-
меца на „бялата” агитка 
загуби от „Рубин” с 0:2, а в 
следващия кръг победи 
„Том” с 1:0. 

Благой Георгиев бе 
първият футболист, кой-
то треньорът на „Терек” 
Рууд Гулит смени при 
загубата на тима от Гроз-
ни като гост на „Рубин”. 
Българският национал 

започна като 
титуляр

за гостите, но в 64-ата 
минута отстъпи мястото 
си на камерунеца Ерве 

преди седмица. При по-
бедата над „Том” с 2:0 
Благой Георгиев  игра  20 
минути в мача от третия 
кръг на руската Висша 
лига. Халфът влезе като 
резерва в 70-ата минута 
на мястото на камеруне-
ца Есаме. И двата гола в 
мача бяха отбелязани до 
средата на първото полу-
време. Двубоят ще се за-
помни с умопомрачител-
ните 45 фаула, пет жълти 
и един червен картон. 
След третия кръг „Терек” 
е вече на 12-о място с три 
точки от три мача. „Том” 
пък е на последната 16-а 
позиция с нулев актив. 

Междувременно Бла-
гой Георгиев влезе в кон-
фликт с наставника си, 
легендата на холандския 
футбол, Рууд Гулит. При-
чината е желанието на 
българина да се придъ-
ржа строго към Велик-
денския пост. Холанд-
ският специалист обаче 
е категорично против. 
Треньорът е 

поставил
ултиматум 
на българина 

преди последния кръг 
на руското първенство. 
Ръководството на „Терек” 
знае за постите на Благо, 
но досега проблеми не е 
имало. Дори за българи-

на готвачът на отбора 
е изготвил специално 
меню. Все пак Гулит за-
сега остава твърд в ре-
шението си да остави 
футболиста на резерв-
ната скамейка.

Чавдар Янков пък се 
завърна в игра за „Ро-
стов” при равенството 
1:1 на своя тим като 
гост на „Локомотив” 
(Москва) също в мач от 
третия кръг на руското 
първенство. Българ-
ският национал полу-
чи контузия в първия 
кръг на шампионата и 
пропусна последната 
среща на клубния си 
тим, както и мачовете 
на трикольорите срещу 
Швейцария и Кипър. 
Янков бе титуляр и 
игра до 78-ата минута, 
когато бе заменен от 
Дмитри Кириченко. 

„Ростов” вече е с четири 
точки и макар, и засега е на 
четвъртата позиция. „Ло-
комотив” (Москва) е със 
същия актив, но заради 
по-лоша голова разлика е 
шести.

Димитър Ранге-
лов  игра  малко повече от 
половин час за „Макаби” 
(Тел Авив) при равенство-
то 2:2 с „Макаби” (Петах 
Тиква). Българският наци-
онал започна от резерв-
ната скамейка и се появи 
на терена в 60-ата минута. 
Въпреки това той не успя 
да помогне на тима си да 
достигне до трето попа-
дение. Това реми остави 
тимът на слависта на трето 
място с 50 точки. Съпер-
никът им от Петах Тиква 
е седми с осем по-малко. 
Лидер е „Макаби” (Хайфа) с 
66 точки. 

Ангел ГЕОРГИЕВ

ва „Аугсбург” с 58, „Грой-
тер Фюрт” е с 51, което е 
на четири точки от зона-
та на плейофите за вли-
зане в Първа Бундеслига 
пет кръга преди края на 
шампионата. „Арминия” 

Зенге. Това бе второ по-
редно поражение за 
„Терек” от началото на 
сезона след домакин-
ското 0:1 от шампиона 
„Зенит” в първия кръг на 
руската Премиер лига 

Благой Георгиев по-
каза, че държи на хри-
стиянските ценности 
повече от всичко друго 

В „Гройтер Фюрт” разчитат на Асен Караславов да 
продължи с добрите си изяви и в оставащите кръгове 
до края на шампионата 

и пироефекти, като де-
монстрираха и новите 
си шалове. След края 
на драмата всички иг-
рачи споделиха радост-
та си с феновете, воде-

ни лично от старши 
треньора Емил Велев. 
Всички, които не дой-
доха на спектакъла в 
морския град могат 
само да съжаляват. 
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Младите та-
ланти на 
„Славия” се 

впуснаха с желание 
и хъс за победа във 
футболните битки от 
пролетния полусезон. 
През последния ме-
сец „белите” редуваха 
триумфални успехи с 
неочаквани загуби, но 
като цяло отделните 
формации на клуба 
вече имат изчистен 
игрови облик, играят 
комбинативен и агре-
сивен футбол. 

В Елитната юноше-
ска група при родени-
те през 1992-ра година, 
възпитаниците на Кра-
симир Мечев имаха 
изключително тежка 
програма, срещайки 
основните си конку-
ренти за първо място в 
групата. След нулевото 
реми с „Левски” в дву-
бой, изпъстрен с про-
пуски на младите напа-
датели на „Славия”, ти-
мът се изправи срещу 
лидера „Литекс”. Този 
път „белите” не проя-
виха милост към прех-
валения тим от Ловеч, 
а крайният резултат 
3:1 бе най-малкото, с 
което се отърва съпер-
никът. „Белите” таланти 
се представиха много 
по-убедително от про-
тивника си и можеха да 
постигнат разгромна 
победа, но пропуски 
на Стоян Георгиев и 
Александър Алексан-
дров ги лишиха от още 
голове. Привлечени-
ят от „Левски” халф 
Янислав Иванов откри 
в резултата 15-ата ми-
нута в полза на „Сла-
вия”, след като хитро се 
измъкна от изкуствена 
засада. Тодор Тодоров 
от „Литекс” с красив 
удар от въздуха върна 
надеждите на гостите, 
но Цанислав Карасин-
керов и Александров 
се разписаха за 3:1. За 
съжаление славистите 
не успяха да задържат 
разликата от 6 точки до 
върха, след като загу-
биха при гостуването 
си на „Добруджа” с 0:1. 
Тимът от Добрич явно 

бе объркал групата и 
игра с почти мъжка 
формация, а единстве-
ният гол реализира 
33-годишният „юноша” 
Филип Флоров. Никой 
от „белите” таланти не 
надхвърляше грани-
цата от 19 години, а с 
играта си се отличи оф-
анзивният полузащит-
ник Божидар Васев. 

Момчетата на Мил-
чо Евтимов от Елитната 
група до 17 години от-
ново тръгнаха колеб-
ливо и вече изостават 
на 8 точки от водача 
„Левски”. „Белите” до-

пуснаха поражение с 
0:3 при гостуването си 
на „Литекс”, направиха 
две нулеви ремита с 
„Черноморец” и ЦСКА, 
и разгромиха „Локомо-
тив” (Пловдив) с 5:0. От-
борът явно тепърва ще 
набира скорост и ще се 
изкачва нагоре.

Юношите от Млад-
ша „Б” на Емилиян Пав-
лов пропуснаха златен 
шанс да достигнат до 
финала за Купата на 
БФС. „Белите” имаха 
наглед лесната задача 
да преодолеят отбора 
на „Спартак” (Пловдив) 

на стадиона в „Овча 
купел”, но допуснаха 
нелепо поражение с 
1:4, като не успяха да 
спрат голмайстора на 
противника Серафим 
Михайлов, отбелязал 
всичките 4 гола. 

Младша „Б” вкараха 
20 безответни попа-
дения във вратите на 
„ОФК Костинброд” и 
„Кремиковци” в двубои 
от столичния шампио-
нат, но паднаха с 0:1 от 
„Септември” и вече са 
на 16 точки след пър-
вия „Левски”. 

Деца „А” на Ивайло 

Семерджиев не срещ-
наха проблеми срещу 
„Локо” (София), „Лъ-
вчета” и „ОФК Костин-
брод”, но в дербито 
отстъпиха на „Левски” 
с 1:4 на „Герена”. 

Деца „Б” на Ра-
дослав Георгиев си 
оправиха головата 
разлика в двубоите 
с „ОФК Костинброд”, 
„ Л е в с к и - Ч е п и н ц и ”, 
„Лъвчета” и „Нови Ис-
кър” (общо 30:2!), но 
бяха спрени от силния 
тим на „Септември”, 
измъкнал реми 1:1. 
Въпреки това младите 
славистчета са само 
на 2 точки от втория в 
групата „Чавдар”.

Юноши старша „А” отнесоха 
водача „Литекс” с 3:1

„Футболистите ми са талантливи,  
 трябва им самочувствие”

„Белите” юноши старша възраст „Б” 
поставят „под обсада” вратата на „Сеп-
тември” при поредната си атака в мача за 
градско първенство 

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

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

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

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

Класиране (първа шeстица)
1. „Литекс”  51:18 52 т. 
2. „Славия” 51:20 43
3. „Ботев 2002” 44:36 41
4. „Черном.” 48:25 39 
5. „Сливен” 42:29 39 
6. „Добруджа” 37:23 37

X кръг 
„ОФК Костинбр.” - „Левски” 0:5
”Костинброд” – „Септември” 2:2 
”Локомотив (Сф) – „Славия” 1:2 
ЦСКА – „Витоша” 5:1 
”Ботев 57” – „Академик” 0:4

XI кръг 
„Септември” - „Левски” 0:6 
”Славия” – „Костинброд” 9:0 
”Витоша” – „Локомотив (Сф) 1:4 
”Академик” – ЦСКА 1:2 
”Ботев 57” – „ОФК Костинбр.” 2:2

XII кръг
„Левски” – „Славия” 1:1 
„ОФК Костинбр.” – „Септем.” 0:3
„Костинброд” – „Витоша” 0:1
„Локо” (Сф)- „Академик” 4:0 
ЦСКА – „Ботев 57” 9:0 

Класиране (първа шестица)
1. „Левски” 52:2 34 
2. ЦСКА 47:10 30 
3. „Славия” 53:9 28 
4. „Локо” (Сф) 31:21 27 
5. „Септември” 19:21 17 
6. „ОФК Костинбр” 11:32 11  

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

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

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

XXI кръг
„Ботев 2002” - „Берое” 2:2
ЦСКА - „Славия” 0:0
„Локо” (Пд) - „Черно море” 1:5
„Литекс” - „Сливен” 2:0
„Черноморец” - „Спартак-С” 0:1
„Пирин” - „Пирин 2001” 0:0
„Левски” - „Чавдар” 1:0
„Локо” (Сф) - „Векта” 0:1

Класиране (първа шестица)
1. Левски” 49:14 45 т 
2. „Черно море” 38:21 44 
3. „Спартак-С” 37:13 42 
4. „Литекс” 45:22 42 
5. „Славия” 28:15 37 
6. „Чавдар” 24:20 31

 
XVI кръг
”ОФК Костинбр.” – „К-вци” 2:1 
”Локо” (Сф) – „Левски-Рак.” 1:0 
”Левски” – „Витоша” 11:1 
ЦСКА – „Академик” 5:0

XVII кръг 
„Кремик” – „Септември” 0:1 
”Славия” – „ОФК Костинбр.” 11:0 
”Витоша” – „Локо” (Сф) 0:6
„Академик” – „Костинброд” 2:1

XVIII кръг
”Септември” – „Славия” 1:0 
”ОФК Костинбр.” – „Чавдар” 0:9 
”Левски” – „Академик” 8:0 
”Костинбр.” – ЦСКА 0:6

XIX кръг  
”Чавдар” – „Септември” 3:1 
”Славия” – „Кремиковци” 9:0 
”Левски-Рак.” - „ОФК Костинб.” 5:0 
”Академик” – „Локо” (Сф) 2:5
ЦСКА – „Левски” 0:1

XX кръг
”Септември” – „Левски-Рак.” 2:3 
”Кремиковци” – „Чавдар” 1:7 
”ОФК Костинбр.” – „Витоша” 3:1 
”Локо” (Сф) – ЦСКА 1:0

Класиране (първа шестица)
1. „Левски” 75:2 45 
2. ЦСКА 63:7 32 
3. „Чавдар” 62:9 31
4. „Славия” 66:9 29
5. „Локо” (Сф) 39:12 29 
6. „Левски-Р.” 40:17 29

РезултатиЮноши старша „А”
 (род. 1992 г.), 
Елитна група

Юноши старша „Б”
(род. 1993 г.)

Юноши младша „А”
(род.1994 г.), 
Елитна група

Юноши младша „Б” 
(род. 1995 г.)

XVI кръг 
”ОФК Костинбр” – „Лъвчета” 2:0 
”Локо” (Сф) – „Славия” 0:1 
ЦСКА – „Левски-Рак.” 1:0 
”Витоша” – „Интер” отл. 
”Локо 101” – „Септември” 2:2 
”Чавдар” – „Академик” 4:0

XVII кръг
”Академик” – „Локо 101” 1:0 
”Люлин” – „Витоша” 3:3 
”Интер” – ЦСКА 0:1 
”Левски-Рак.” – „Локо” (Сф) 2:1 
”Славия” – ОФК „Костинброд” 4:2
„Лъвчета” – „Левски” 0:13 

XVIII кръг
”Левски” – „Славия” 4:1 
ОФК „Костинбр.” – „Левски-Рак.” 6:2 
”Локо” (Сф) – „Интер” 1:1 
ЦСКА – „Люлин” 6:1 
”Витоша” – „Септември” 0:4 
”Локо 101” – „Чавдар” 0:4
 
XIX кръг
”Академик” – „Витоша” 0:0 
”Септември” – ЦСКА 0:4 
”Люлин” – „Локомотив” (Сф) 1:8 
”Интер” – ОФК „Костинброд” 0:9 
”Левски-Рак.” – „Левски” 3:4 
”Славия” – „Лъвчета” 10:0 

XX кръг 
”Лъвчета” – „Левски-Рак.” 0:8 
”Левски” – „Интер” 10:0 
ОФК „Костинбр.” – „Люлин” 3:0 
”Локо” (Сф) – „Септември” 2:0 
ЦСКА – „Академик” 0:0 
”Витоша” – „Чавдар” 0:7

 
XXI кръг 
”Локо 101” – „Витоша” 2:1 
”Чавдар” – ЦСКА 0:2 
”Академик” – „Локо” (Сф) 0:2 
”Септември” – ОФК „Костинбр.” 2:1 
”Люлин” – „Левски” 0:9 
”Интер” – „Лъвчета” 2:0 
”Левски-Рак.” – „Славия”  отл.

Класиране (първа шестица)
1. „Левски”  101:7 50 
2. ЦСКА  76:14 46 
3. „Левски-Р.” 50:20 42 
4. „Чавдар”  62:8 41 
5. „Славия”  64:19 36 
6. „Локо” (Сф) 44:13 35

XVI кръг 
”ОФК Костинбр.” – „Лъвчета” 1:5
„Левски-Чеп.” – „Славия” 0:5 
”Интер” – „Чавдар” 0:9
”Локо” (Сф) – „Левски-Рак.” 0:1
”Левски” – „Локо 101” 11:0 
”Люлин” – „Обеля” 4:3 
ЦСКА – „Академик” 10:0 
”Нови Искър” – „Септември” 0:3

XVII кръг 
„Лъвчета” – „Септември” 0:8 
”Славия” – „ОФК Костинбр.” 17:0 
”Чавдар” – „Левски-Чеп.” 12:0 
”Левски-Рак” – „Интер” 4:0 
”Локо 101” – „Локо” (Сф) 1:0 
”Обеля” – „Левски” 1:7 
”Академик” – „Люлин” 0:3 
ЦСКА – „Нови Искър” 9:0

XVIII кръг 
”ОФК Костинбр.” – „Чавдар” 

0:14 
”Левски-Чеп.” – „Левски-Р” 0:4 
”Интер” – „Локо 101” 0:0 
”Локо” (Сф) – „Обеля” 4:0 
”Левски” – „Академик” 15:0 
”Люлин” – ЦСКА 2:5 
”Септември” – „Славия” 1:1 
”Н. Искър” – „Лъвчета” 1:0

XIX кръг 
”Чавдар” – „Септември” 7:0 
”Славия” – „Лъвчета” 6:1 
”Левски-Рак.” – „ОФК Костинбр.” 4:1 
”Локо 101” – „Левски-Чеп.” 0:4 сл. 
”Обеля” – „Интер” 1:1 
”Академик” – „Локо” (Сф) 0:5 
ЦСКА – „Левски” 0:3 
”Люлин” – „Н. Искър” 6:0

XX кръг
”Септември” – „Левски-Рак.” 2:0 
”Лъвчета” – „Чавдар” 0:5 
”ОФК Костинбр.” – „Локо 101” 2:0 
”Левски-Чеп.” – „Обеля” 1:3 
”Интер” – „Академик” 1:1 
”Локо (Сф) – ЦСКА 2:0 
”Левски” – „Люлин” 5:0 
”Н. Искър” – „Славия” 1:2

Класиране (първа шестица)
1. „Левски”  149:4 60 
2. „Чавдар”  158:6 54 
3. „Славия”  127:14 52 
4. ЦСКА  94:17 48 
5. „Левски-Р” 49:17 40 
6. „Септември” 86:29 39

Резултати

Резултати

Много талант 
има в отбо-
ра на юноши 

старша възраст „Б”, но 
неувереността засега 
пречи да бъдат побеж-
давани най-сериозните 
противници в България. 
Тимът не винаги успява 
да реализира огромния 
си потенциал и заради 
факта, че четирима от 
лидерите на отбора – 
Божидар Васев, Стоян 
Предев, Стоян Георгиев 
и Пламен Богданов чес-
то подсилват отбора до 
19 години, борещ се за 
титлата в Елитната група, 
а първите двама трени-
рат и с мъжкия тим. 

Момчетата на Христи-
ян Войнов се изправиха 
срещу „Литекс” в един от 
най-важните си мачове 
за сезона – полуфинал 
в турнира за Купата на 
БФС и загубиха с 1:5 от 
съперника дори без да 
са надиграни. „Белите” 
са излезли поуплаше-
ни на терена в Ловеч и 
след няколко пропуска 
домакините са открили 
резултата. До края на 
полувремето слависти-
те изпускат и те на свои 
ред шансовете си сами 
срещу вратаря на „оран-
жевите”. След почивката 
№1 на „Литекс” отново 
проявява невероятен 
рефлекс, а в ответната 
атака резултатът е удво-
ен. „Славия” се връща в 
играта с дузпа, при която 
шефовете на школата на 
„Литекс” нападат бурно 
съдията. „Очаквах вед-
нага съдията да ги ком-
пенсира и това се случи 
още в първата ситуация, 
когато при центриране 
топката срещна рамото 
на нашия защитник, но 
реферът отсъди смешна 
дузпа и резултатът стана 
3:1”, коментира Войнов. 
„Белите” заиграват „ва 
банк” и допускат още две 
попадения. 

Само след три дни 
тимът гостува в шампи-
онатен мач на „Левски” 
на „Герена” и показва 
най-добрия футбол през 
сезона въпреки очаква-
нията за психологически 
срив. След груба грешка 
в защита „сините” повеж-
дат, но Стоян Искренов 

изравнява. След почив-
ката същият футболист 
навързва цялата защи-
та на „Левски” и печели 

дузпа, която се нагърбва 
сам да изпълни, въпреки 
че щатният изпълнител 
на наказателни удари е 

Предев. Единайсетметро-
вият удар уви е спасен 
от вратаря на домаки-
ните. „Искренов изигра 

невероятен мач, но за 
съжаление пропусна, 
така е във футбола. На 
разбора им казах, че с 
този отбор трябваше 
да играем финал и не 
сме по-слаби от никой”, 
добавя Войнов. 

Според треньора 
догодина отборът ще е 
още по-силен и органи-
зиран, а футболистите 
ще бъдат по-силен ко-
лектив, готов да жъне 
успехи. Дисциплината 
и битката на терена, и 
занапред ще опреде-
лят титулярния състав, 
гарантира Войнов. А за 
неоспоримите качест-
ва на момчетата пока-
зателно е, че Цекин, 
Васев и Предев играха 
за националния тим в 
контрола срещу Маке-
дония, а Васев бележи 
едното попадение за 
2:0.

Страниците 
подготви:

Калоян АТАНАСОВ

Деца „A” (род. 1996 г.)

Деца „Б” (род. 1997 г.)
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Славистките заслужиха
бронза в първенството 

Женският волейболен 
отбор на "Славия" спечели 
третото място в шампио-
ната на България. "Белите" 
отново се окичиха с меда-
ли, след като през мина-
лата година за първи път в 
последните шест сезона не 
успяха да направят това. 
Възпитаничките на старши 
треньора Калин Тодоров се 
представиха според очак-
ванията и заеха полагащото 
им се място.

В полуфиналната серия 
с "Марица" се получиха две 
нещастни загуби с по 2:3. В 
големи периоди и от двата 
двубоя славистките кон-
тролираха изцяло играта, 
но в ключовите моменти 
опитът и шансът не бяха на 
тяхна страна. Пловдивчан-
ки бяха смятани за абсолю-
тен фаворит в двубоя и това 
също повлия на отсъжда-
нията на съдиите. 

В серията за трето място 
"белите" триумфираха с 2:1 
победи срещу "Левски Во-
лей". Успехът дойде доста 
по-трудно от очакваното, 
но това се получи заради 
разочарованието от про-
пуснатата реална възмож-
ност за участие на финал. В 
един от двубоите възпита-
ничките на Калин Тодоров 
поведоха с 2:0, но изне-
надващо допуснаха загуба 
с 2:3. В другите два мача 
"Славия" спечели очаквано 
с 3:1. Разликата в класите 
между славистките и "си-
ните" се видя най-отчетли-
во в мачовете между двата 
отбора от редовния сезон.  
"Славия" печели третото 

място в шампионата за 11-и 
път в клубната история и 
за първи път след 2005 го-
дина. Между 2006 и 2009 
година "белите" на четири 
пъти играха на финал в 
първенството, но не успяха 
да стигнат до титлата.

"Доволен съм. Третото 
място е напълно заслуже-
но. Съжалявам, само че не 
успяхме да се преборим с 
"Марица" и да отидем на 
финал. В двубоите с ЦСКА 
играем традиционно сил-

но и щяха да се получат 
много интересни мачове. 
Изстрадах много тази се-
рия за третото място. Сега 
за малко да отидем отново 
на тайбрек. Но всичко това 
е от загубата в полуфинал-
ните двубои. Отстъпихме 
два пъти на пловдивчанки 
с по 2:3 и това боли. Тези 
поражения може би смък-
наха малко гарда на състе-
зателките и се отразиха на 
сегашните ни изяви. Затова 
се получи така, че побе-

дихме два пъти "Левски" 
в първенството с по 3:0, а 
сега се получават сривове. 

Но в крайна сметка най-
хубавото е, че устояхме и 
изпълнихме главната цел", 
заяви старши треньорът на 
"белите" Калин Тодоров.

Оценките за предста-
вянето на "Славия" през 
сезон 2010-2011 трябва да 
бъдат положителни, тъй 
като "белите" отново заеха 
полагащото им се място 
в челото на класирането. 
При необходимото запаз-
ване и усъвършенстване на 
състава нищо чудно през 
следващата кампания сла-
вистките да достигнат и до 
участие във финалната се-
рия в шампионата, в която 
се разиграват златните ме-
дали. Всичките предпостав-
ки това да се случи много-
кратно се видяха по време 

Воденият от старши 
треньора Радостин 
Стойчев отбор на 

"Трентино Бетклик" спече-
ли Шампионската лига по 
волейбол за мъже за трета 
поредна година. На финала 

Славистките заслужено се радват на 
спечеленото трето място в шампионата

 Статистика:
 

    полуфинал: 
    "Марица" (Пловдив) - "Славия" - 3:2 (25:20, 28:30, 25:21, 22:25, 15:7) 
    "Славия" - "Марица" (Пловдив) - 2:3 (19:25, 25:18, 19:25, 25:21, 9:13) 
    * "Марица" спечели серията с 2:0 победи.

    серия за третото място: 
    "Славия" - "Левски Волей" - 3:1 (25:21, 24:26, 25:18, 25:11) 
   "Левски Волей" - "Славия" - 3:2 (22:25,19:25,25:21,26:24, 16:14)  
    "Славия" - "Левски Волей" - 3:1 (25:16, 25:16, 20:25, 25:23) 
    * "Славия" спечели серията с 2:1 победи.

на изминалото първенство.  

Асен ДАСКАЛОВ

Статистика на мачовете на „Трентино Бетклик“ 
от Финалната четворка в Шампионската лига 

    полуфинал: 
    „Трентино Бетклик“ (Италия) - „Ястжембски“ (Венгел, Полша) - 3:0 
(25:16, 27:25, 25:22) 
    финал: 
    „Трентино Бетклик“ - „Зенит“ (Казан, Русия) - 3:1 (25:17, 20:25, 25:23, 
25:20)   

в най-престижния турнир, 
игран пред повече от шест 
хиляди зрители в италиан-
ския град Болцано, дома-
кините надиграха трудно 
руския "Зенит" (Казан) с 3:1 

след 108 минути игра. 
Българският нацио-

нал Матей Казийски за-
почна като титуляр в 
състава на „Трентино” 
и стана топреализатор 
на двубоя с 18 точки. 
Италианският тим спече-
лиха лесно първия гейм с 
25:17, но след това „Зенит” 
стигна до изравняването 
след 25:20 в своя полза.  
Третата част бе решителна 
за крайния изход на финал-
ния мач в Болцано.

След много силна игра 
на Казийски в нападе-
ние "Трентино" спечели 
след драматичното 25:23. 
Третата европейска титла 
изкачи "Трентино" на сед-

мо място във вечната ран-
глиста на турнира на клуб-
ните шампиони на Стария 
континент

Воденият от Радостин 
Стойчев състав е първи-
ят отбор, който печели 
Шампионската лига в 
три поредни сезона в но-
вия формат на турнира. 
"Посвещавам успеха на 

«Трентино» отново стана 
шампион на Европа

всички мои съотборници. 
Това бе победа на целия ни 
отбор. Всички обединихме 
усилията си, за да спече-
лим и го направихме", зая-
ви след финалния двубой 
юношата на "Славия" Ма-
тей Казийски, който бе из-
бран за най-добър напада-
тел в Шампионската лига.

Матей Казийски (вляво) с поредното отличие в 
бляскавата си кариера
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От 12 март насам “Сла-
вия” 2005 вече не е член 
на Българската федера-
ция по хокей на трева. 
След повече от половин 
година целенасочена 
кампания срещу отбора 
ръководството на органи-
зацията постигна своето 
и изхвърли клуба, триум-
фирал с всички възможни 
титли на първенствата в 
страната. Зад безпреце-
дентния брутален акт, за-
маскиран с оправданието 
“уронване на престижа на 
федерацията”, прозират 
много лични интереси, 
доста завист и не малка 
доза страх. Фактът обаче 
си е факт – за първи път в 
историята тим на “Славия” 
по какъвто и да е спорт е 
изключен от спортна асо-
циация с решение на ней-
но Общо събрание. 

Предисторията

Личната вражда на из-
пълнителния директор 
на федерацията Антонио 
Антонов с “белия” клуб 
не датира от вчера, а още 
от 2009 година. Тогава 
след серия от скандали, 
разтърсили дотогава най-
добрия клуб у нас – този 
на НСА, водещите хокеи-
сти и треньорът Симеон 
Илиев вкупом напускат в 
посока тима на “белите”. 
Резултатите не закъсня-
ват – следващия сезон 
“Славия”, допреди осно-
вен конкурент на НСА, 
се превръща в тотален 
доминатор в шампионата 
– титла, Купа на България 
и Суперкупа на страната 
на открито, първо място 
и в зала. Междувременно 
всички възрастови гру-
пи при подрастващите в 
“Славия” също се окичват 
със златни медали, а гръб-
накът на националните 
отбори е изцяло от играчи 
на столичани. 

Евро 2010

Големите успехи и 
перспективите карат ръ-
ководството на “белите” в 
лицето на президента Ан-

тони Ваканов да прояви 
инициативност и да орга-
низира европейско клуб-
но първенство в курорта 
“Албена” през май мина-
лата година. Съгласно из-
искванията за провежда-
не на турнира федерация-
та се задължава да помог-
не за домакинството. Още 
преди състезанието обаче 
оттам дават да се разбере, 
че не гледат с добро око 
на надпреварата и правят 
всякакви дребнави спън-
ки пред Ваканов. Най-го-
лемият скандал е свързан 
с един от изпратените на 
турнира технически се-
кретари. Оказва се, че той 
дори не знае английски, 
а основната му работа на 
състезанието е да шпио-
нира и да злепоставя бъл-
гарските хокеисти. Стига 
се дотам на мач между 
“Славия” и един от отбо-
рите-участници от Норве-
гия въпросното лице да 
отиде при съдията, за да 
му разкаже какви “хулига-
ни” и “злодеи” са играчите 
на “белите”. В крайна смет-
ка представителите на Ев-
ропейската федерация по 
хокей на трева похвалват 
нашия клуб за положено-

то старание, но остро кри-
тикуват условията, пре-
доставени от централата, 
и изтъкват като недопус-
тим конфликта между нея 
и отбора. 

дерация изпращат остро 
писмо до “Славия”, в което 
в ултимативен тон изис-
кват обяснения от “бели-
те” защо са били злепоста-
вени пред Европейската 

секретар до изпълнител-
ния директор на центра-
лата Антонио Антонов 
(отделен е въпросът, че 
съставянето на подо-
бен документ изобщо не 
влиза в задълженията на 
техническия секретар). В 
отговор “Славия” изпра-
ща десетима свидетели 
– треньори и хокеисти, 
които да приложат свои 
показания и доказател-
ства за подривната дей-
ност на федерацията 
пред Управителния й съ-
вет. Резултатът – УС изда-
ва забрани и на десетима-
та да влизат в сградата на 
спортното министерство 
и на базата на НСА и да 
присъстват на конферен-
циите на федерацията. На 
“Славия” пък се забраня-
ва да общува с каквито 
и да било служители на 
централата по друг начин 
освен с предварителни 
писмени заявления. Ин-
тересното е, че доста от 
въпросните свидетели са 
бивши играчи на НСА, на 
които Антонио Антонов 
дължи по 250 лева още от 
периода, в който са се по-
двизавали в неговия тим. 
За тези пари и до днес 
федерацията не казва и 
дума. 

Въпросната заповед 
за забрана е разпратена 
до всички клубове в Бъл-
гария, а и до един в сръб-
ския град Босилеград. 
Антони Ваканов обжалва, 
но без ефект. Десетимата 
“грешници” пък пишат 
писмо до Комисията за 
защита на личните дан-
ни, тъй като в заповедта 
неправомерно са използ-
вани техните ЕГН. Коми-
сията е категорична в 
решението си – законът е 
нарушен, а федерацията 
е глобена с 10 500 лева. 

Изнудването

Съгласно закона хо-
кейният отбор на “Сла-

вия”, като комплексен 
първенец, трябва да по-
лучи близо 1/3 от клубната 
субсидия за хокея на трева 
за 2011 година, която е в 
размер на 85 000 лева. Фе-
дерацията обаче лишава 
отбора от парите с мотива, 
че не е внесена такса от 550 
евро за участие в между-
народен турнир, насрочен 
за юни 2011 година. Дотук 
– добре. Но още през юни 
2010-а се разбира, че такъв 
турнир няма да се състои. 
Нещо повече – оказва се, 
че България е изключена 
от всички международни 
състезания заради непла-
тена от родната федера-
ция такса от 2000 евро. На 
многократните писма от 
“Славия” до централата с 
питане “Защо да плаща-
ме за турнир, който няма 
да се състои?” и “По каква 
причина България е изклю-
чена от международните 
състезания?” федерацията 
отвръща с бюрократично-
то: “Моля, внесете 550 евро 
за участие в турнира”. Без 
нито едно обяснение и без 
нито капка свян. В крайна 
сметка се оказва, че БФХТ 
не е внесла документите за 
финансиране на “Славия” в 
спортното министерство, 
възползвайки се от този, 
меко казано, абсурден ар-
гумент. 

Министър Нейков 
вдига рамене

На 26 януари Антони 
Ваканов пише протестно 
писмо до Министерството 
на спорта и лично до ми-
нистър Свилен Нейков, в 
което подробно описва 
конфликта с федерацията и 
последствията за клуба от 
него. Научавайки за това, 
изпълнителният директор 
на асоциацията Антонио 
Антонов изпраща до Ней-
ков становище, което по 
думите на Ваканов е “изтъ-
кано от лъжи”. На база на 
това становище на 31 яну-
ари министерството пуска 
отговор, чието резюме е: 
“Не можем да се месим във 
вътрешните спорове на 
федерацията, а и сега не е 
времето да правим реви-
зии”. Следва втора жалба 
до министъра и втори отго-
вор в същия тон. 

Финалът

Оттук насетне циркът 
става пълен. На 1 февруари 

Управителният съвет на фе-
дерацията изключва “Сла-
вия” от всички състезания 
с мотив “уронване на прес-
тижа” и разпраща до члено-
вете на Общото събрание 
искане да одобрят изключ-
ването на “белите” от асоци-
ацията. Заседанието на ОС е 
насрочено за 12 март. На 15 
февруари ръководството 
на федерацията праща ис-
кане до Министерството на 
спорта за авансово отпуска-

не на общо 29 500 лева от 
бюджетните средства за 
хокея за следните дейнос-
ти, свързани със спортно 
мероприятие в “Албена”:

- за състезания от дър-
жавния календар – 8000 
лева (според Ваканов 
толкова много пари са 
излишни, при положение 
че клубовете си плащат 
разноските по участия в 
турнирите);

- за международни 

състезания – 8000 лева (въ-
преки че България е лише-
на от правото да участва в 
такива);

- за материално-техни-
ческо осигуряване – 12 500 
лева (без коментар);

- за наеми – 1000 лева;
Интересното е, че въ-

просното мероприятие в 
“Албена” съвпада по време 
и място с Общото събрание 
на федерацията, което по 
разкази на очевидци про-

тича изключително пищно 
– участниците са настанени 
в петзвезден хотел, органи-
зиран е и мащабен банкет, 
а за всички гости са осигу-
рени куп други глезотии и 
подаръци.

На самото събрание 
присъстват едва 11 човека 
повечето, от които упълно-
мощени да взимат реше-
нията от името на други. В 
подкрепа на “Славия” гла-
суват едва 4 клуба, които 
обаче си навличат гнева на 
ръководството и вероятно 
тепърва ще усещат колко 
грешна позиция са заели. 
Други 2 тима се въздържат. 

Останалите са катего-
рични в подкрепата си 
за предложението. Така 
“Славия” – абсолютният хе-
гемон в българския хокей 
на трева, е изхвърлен от 
федерацията, а близо 70 от 
най-добрите хокеисти у нас 
нямат никакво намерение 
повече да се занимават с 
този спорт. 

Бел. Ред. Ръководени от 
принципите на медийния 
плурализъм сме готови 
да предоставим думата 
и на ответната страна. 

Президентът на хокейния “Славия” Антони 
Ваканов признава, че никога не се е за-
нимавал сериозно със спорт. “Аз по обра-

зование съм инженер, имам си и бизнес, с който 
да издържам семейство-
то. Направих всичко от 
любов към спорта и към 
“Славия”, казва Ваканов. 

Всичко се заражда 
през 2005-та когато гру-
па привърженици от 
агитката на “белите” ре-
шават да играят хокей. Със съдействието на Геор-
ги Сеизов, преподавател в 78-мо училище в “Овча 
купел”, те започват да ползват салона в школото 
за тренировки. Постепенно доскоро странно-
то занимание привлича интереса на ученици-
те, много от които изявяват желание също да се 
пробват в хокея. Съвсем скоро клубът започва да 
ползва залата за баскетбол на стадион “Славия”, 
а след това, със съдействието на изпълнителния 
директор на футболния отбор Веско Събев – и 
помощното игрище с изкуствена настилка. В един 

момент се оказва, че “белите” имат над 130 картоте-
кирани състезатели. Много от тях днес са гръбнакът 
на националния отбор. “При националите до 16 годи-
ни имаме 10 титуляри от общо 16 състезатели. При 

тези до 18 половината са сла-
висти, а при мъжете – 7-8 от ос-
новните играчи. Получи се така, 
че се озовахме в ролята на хеге-
мон, при това, без да зависим по 
никакъв начин от федерацията. 
Много от нашите състезатели 
са високообразовани и интели-

гентни момчета. Това плашеше ръководството на фе-
дерацията, въпреки че никога не сме изявявали амби-
ции за каквито и да е управленски позиции”, разказва 
Ваканов. 

Иначе хокеят на трева в “Славия” има близо 90-го-
дишна история. Отборът е създаден през 1923 година. 
В редиците на първия състав на “белите” личат имена 
като Иван Батанджиев (бивш селекционер по футбол 
на България, ръководител на БФС, футболен съдия и 
спортен журналист), Никола Колушки (първият гово-
рител на Българското национално радио) и други. 

От любов 
към спорта

Мач с участието 
на славистите 
от първите 
години на хокея 
у нас

Защо федерацията по хокей
изключи най-силния отбор    

Лични интереси, завист и страх прозират в 
изхвърлянето на “Славия” от асоциацията   

Скандалът се
разраства

Две седмици след ев-
ропейското от родната фе-

федерация. Исканията им 
са на база компромети-
ращ и изключително не-
грамотно написан доклад 
на въпросния технически 

В последната година мъжкият хокеен отбор на “Славия” се превърна в абсолютен 
хегемон у нас

За малко повече от пет години съществуване със-
тавите на “белите” спечелиха цял куп награди от 
български и международни състезания

За съжаление след разправата с „белия” клуб голяма част от младите състезаващи се в тима 
няма да продължат със спорта, което е равносилно на предателство спрямо децата...

Страниците подготви: Иван ЖИКОВ
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Женският национален отбор по хокей на 
лед, доминиран от състезателки на „Славия” 

и воден от треньорите Атанас Димитров и 
Станислав Мухачов (и двамата от „белия” 

клуб), извоюва бронзовите медали при 
първото си участие на световно първенство 

в пета дивизия. Шампионатът се проведе в 
София в средата на март. Българките записаха 

две победи - срещу Турция (2:1) и Ирландия 
(3:0) и това се оказа достатъчно за третото 

място в крайното класиране. За вратар 
на турнира бе избрана Камелия Иванова. 

Съставът получи признание и у нас като бе 
отличен за отбор на месец март.

Тръгналият за големия 
волейбол от „Славия” 
днешен наставник на 
„Тренто” и на българ-
ския национален отбор 
Радостин Стойчев отново 
изведе тима си до три-
умф в европейската шам-
пионска лига. Успехът 
е трети пореден за тре-
ньорът донесъл купата 
на България на „белите” 
през 2005 година.
Подробности за 
поредния успех със 
славистко участие на 
стр. 16

Бразилецът Басо ув-
енча дебюта си с „бе-
лия” екип с чудесен гол 
в мрежата на „Левски”. 
Славистите успяха да над-
делеят над най-стария си 
съперник с 2:1, макар и в 
контрола. Победата е по-
вече за самочувствие на 
младия тим на „Славия” 
и дано от нея се напра-
вят изводи, че играчите 
на Емил Велев могат да 
делят мегдан и с най-до-
брите у нас. Нещо, което 
те доказват с изявите си 
в турнира за купата на 
България.

Още футболни
 теми на стр. 4-6

Лятото на 2011 година коронова 
отборът по хокей на трева на „Славия” 

като държавен първенец. Това бе 
най-големият триумф в историята на 
този спорт в „бялото” спортно семей-

ство. Титлата бе гарнирана с купата на 
България, суперкупата и шампионският 

трофей в зала. Четворният успех бе 
венец за дългогодишните усилия на 

ръководството, треньорите и състеза-
телите на целия клуб. Купи и медали 

спечелиха и всички формации на „бе-
лите” при подрастващите. По-малко от 

година по-късно родната федерация 
по хокей безцеремонно се саморазпра-

ви с най-силния си клуб и изключи от 
своите редове славистите. 

Всичко за казуса -  на стр. 18-19

Бяла диря20

M

KY

c Black cyan Magenta Yellow M

KY

c

M

KY

cM

KY

c


