
налния мач за купата 
тази година. Момчета 
и момичета носещи в 
сърцата си „Славия” от-
ново показаха безре-
зервната си обич към 
най-стария роден клуб. 
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На стр. 4-17 

Слависткият дух 
е жив! Това е 
най-важното, 

което се случи във фи-

Знамена, хореография, 
шалове, ленти, песни, 
скандирания...И целият 
сектор в бяло-черно! 
Преди това шествие на 
славистката агитка по 
улиците на София от 
клубната арена в „Овча 
купел” до Националния 
стадион. Автопоход от 
НДК, в който десетки 
коли с развети знамена 
и клаксони бяха при-
ветствани от столичани. 
Хора от страната и чуж-
бина също се присъеди-
ниха към своите „бели” 

кушев 
тръгна 

с реми в 
самара

На стр. 9

с ъ б р а т я 
от София, 
за да по-
кажат, че 
„ б я л а т а ” 

омая е всеобхватна! А 
в минутите преди за-
почване на финала към 
небето литнаха и бели 
гълъби. Няма друга пу-
блика, която да направи 
всичко това и то водена 
само от любовта си към 

своя клуб и неговите 
традиции. Дълбок по-
клон към всички сла-
висти, които дадоха 
подкрепата си за своя 
любим клуб въпреки 
дългите години разо-
чарования и липса на 
успехи съпътстващи от-
бора на „Славия”. Пътят 
е този! Единни към го-
лямата цел - Славистко-
то Възраждане.
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Отмина доста 
време от зло-
получно загу-

бения от „Славия” финал 
за купата на България. 
Емоциите и тъгата от из-
пуснатия шанс отстъпиха 
място на трезвия анализ. 

В дните и седмиците 
преди заключителния 
мач от турнира съзнател-
но избягвахме да комен-
тираме на страниците на 
„бялото” клубно издание 
теми, свързани с вече 
бившия старши треньор 
на тима Емил Велев. 
Правихме това с ясното 
убеждение, че евентуа-
лен наш анализ би могъл 
да изиграе лоша шега на 
прицелилия се към тро-
фея „бял” отбор. Напро-
тив, на нашите страници, 
а и в интернет, се пос-
тарахме да предложим 
само позитивни статии 
и материали, надъхващи 
славистката обществе-
ност, а и самите играчи 
в бяло. В това си намере-
ние бяхме водени от мак-
симата, че всички трябва 
да сме единни в преслед-
ването на голямата цел и 
запазих ме добрия тон.

Няма да го нарушим 
и сега. Но вече е дошло 
време да се проследят 
някои действия или 
бездействия от чисто 
футболно естество на 
експредводителя на „бе-
лите”. Ще се фокусираме 
само върху мача на годи-
ната.

съставът
Откакто се класира 

за финала, след драмата 
с дузпи срещу „Пирин”, 
пред отбора на „Славия” 
имаше повече от месец 
време. Период напъл-
но достатъчен за Емил 
Велев за избистряне на 
състава. Нещо повече, 
дори за дооформяне на 
игровия стил на тима. 
Редица специалисти въз-
приемаха последващите 
срещи от първенството 
като своеобразни кон-
троли. Дори славистката 
общественост прие, че 
се жертва първенството 
в името на голямата цел. 
Но хаосът при Велев бе 
пълен. Единствено трай-
но се реши вратарски-
ят въпрос, и то не след 
негова намеса, а заради 
поредната странна из-
цепка на Стефано Кунчев, 
той бе закотвен трайно 
на скамейката и Емил 
Петров започна да играе 
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в Монтана?! И ако оста-
вим на страна този меко 
казано странен и нена-
временен експеримент, 
то следва питането, защо 
момчето не бе оставе-
но да почива в срещата 
от първенството, за да е 
свеж за финала?! 

Но, ако ситуацията 
в защита навява доста 
въпросителни, то поло-
жението при халфовете 
си бе пълна загадка. Из-
борът на двама невъз-
становени футболисти, и 
то с еднотипни функции 
като Илия Илиев и Павле 
Попара да започнат ед-
новременно мача е пара-
доксален... А гласуването 
на доверие в най-важния 

дължителната им смяна 
до час игра максимуми. 
Така и стана. Лошото е и 
друго. Излязоха двама 
креативни халфа почти 
едновременно и зейна 
такава дупка в средата 
на терена в тима на „Сла-
вия”, че се виждаше и от 
самолет. Нападателите 
бяха изолирани напълно. 
Включването на младо-
ка Спас Георгиев в такъв 
важен мач и момент от 
срещата бе доста риско-
вано с оглед възрастта на 
момчето, въпреки добри-
те му качества. Появата 
на Мартин Кушев чак в 
последните 10 минути 
е абсурдна. Само с при-
съствието си на терена 

въпреки понижената 
му форма цяла пролет, 
отново попада в графа 
треньорски грешки. Той 
си остава един от малко-
то добри полузащитни-
ци в родния футбол, а и 
силният му и точен удар 
отдалеч, при сгъстената 
защита на „червените”, в 
последните минути, мо-
жеше да е от помощ за 
„Славия”. Така той наказа 
ЦСКА при есенната побе-
да на „белите”.

стил на игра
Това е по-скоро ри-

торичен въпрос, защото 
той е характерен за голе-
мите треньори. Едва ли 
има някой анализатор, 
който може да определи 
стила на игра на „Славия” 
при Велев, не само на фи-
нала, а и през пролетта. 
Сред нашите читатели 
има немалко бивши фут-
болисти и треньори, ако 
някой от тях го е открил 
сме готови да му предос-
тавим думата.

отношение
с публиката
Това също влиза в ре-

пертоара на всеки успе-
шен треньор. Тук няма 
да припомняме поява-
та на Велев на стадион 
„Славия” с лека кола с 
регистрация 1914 или 
мелодията на химна на 
тима от „Подуяне”, с коя-
то звучеше телефонът 
му. За добрия професио-
налист клубните прист-
растия свършват там, 
където започва работата 
му. Да оставим настрана 

ници в мача за първен-
ството Емил Велев, ги 
настрои тотално против 
него, а оттам и към воде-
ния от него състав. Не е 
пресилено да се каже, че 
немалко от „армейските” 
фенове бяха на финала 
основно, за да изливат 
гнева си към „синия” ка-
дър. Дори в миговете на 
награждаването стади-
онът отекваше с грозни 
скандирания към „белия” 
треньор, нещо което 
никога по-рано не се е 
случвало на някой от не-
говите предшественици. 

С горните редове ня-
маме за цел да хвърлим 
вината за загубения фи-
нал само и единствено 
върху Емил Велев. Защо-
то знаем, че най-лесно 
се рита паднал. Идеята 
на настоящия анализ бе 
друга. Най-сетне да се 
даде поглед върху игра-
та футбол и аспектите 
свързани с нея. А не да 
се занимава аудиторията 
с прически и татуировки 
на играчите, или с мар-
ковите им дрехи и скъ-
пите возила, както става 
в последните години в 
редица медии. Крайният 
извод е, че финалът мо-
жеше да се случи по друг 
начин, подходът към със-
тава, смените и воденето 
на мача от Емил Велев да 
бъде различен. И така да 
станем свидетели на сил-
но треньорско присъст-
вие, а не на липсата му...     

Екип на в. „Славия”

редовно, и в първенство-
то. В центъра на отбра-
ната се пробваха всички 
възможни експерименти, 
за да се оформи дуетът 
Басо-Молдованов. Стран-
но защо друг централен 
бранител Виктор Генев 
не бе пробван нито вед-
нъж като двойка с бра-
зилеца?! Но ситуацията с 
него придоби още по-из-
ненадващ  вид на самия 
финал. Там възпитаникът 
на „Герена” бе поставен 
като ляв бек?! Една пози-
ция, която той пробва за 
първи път в кариерата си 
три дни по-рано на мача 

мач на Мансаров след 
неубедителни му изя-
ви, въпреки налагането 
му цяла пролет, е белег 
на недалновидност. С 
поставянето на „бяло-
то” острие Жуниор, не 
в центъра зад централ-
ния нападател Божов, а 
вляво на нападението, 
бе завършен тотални-
ят нонсенс в стартовия 
състав на „Славия”.

смените
Дори за най-обикно-

вения зрител бе ясно, 
че с включването на 
Илия Илиев и Павле 
Попара е заложена за-

ветеранът ангажира вни-
манието на бранители в 
червено около себе си и 
отваря пространства за 
други играчи в бяло. Гар-
дирането на топката и сва-
лянето й с глава за съот-
борниците му, както го на-
прави, и при най-опасната 
ситуация за гол в края на 
мача, биха дали друг раз-
вой на срещата. Като цяло 
Велев не прие риска да 
се атакува „Ва банк”, поне 
в последния четвърт час. 
Дали загубата е с 0:1 или 
с повече голове не топли 
никой. Оставянето на ска-
мейката на Даниел Пеев, 

и конфликтът му с част 
от „белите” фенове през 
есента. Да допуснем, че 
и от двете страни са си 
направили съответните 
изводи. Не за това ни е 
темата. А пак за финала. 
Традиционно публиката 
на ЦСКА изпитва, ако не 
симпатия, то поне уваже-
ние и приятелско отно-
шение към феновете на 
„Славия”, а и към „белия” 
отбор. С недотам дели-
катното си поведение 
към нея, а и с откровения 
неприличен жест към 
„червените” привърже-

Посоки

Емил Велев

За последните 36 годи-
ни това е най-противоре-
чивият сезон на „Славия”. 
Казвам го с ясната убеде-
ност, че за този период в 
по-голяма или по-малка 
степен всичко, което (не) 
е направила „Славия”, е 
минало пред очите ми. 
Всичко е затворено меж-
ду два финала за купата. 
През 1975-та като 11-го-
дишно момче нямаше как 
да не плача от радост, ко-
гато 10 футболисти с бели 
фланелки, голям дух и 
страхотна класа обърна-
ха от 1:2 до 3:2 единайсет 
„локомотивци” за 4 мину-
ти и спечелиха купата на 
Съветската армия. Сега, 
36 години по-късно поч-
ти 11-годишният ми син 
Траян не изпита същата 
радост. Макар че беше 
един от над 2500-те сла-
висти в сектор „Б” на ст. 
„Васил Левски” за финала 
с ЦСКА.

Да, най-противоречи-
вият сезон, от който на-
края остана най-вече гор-
чилката от пропиления 
реален шанс сблъсъкът 
на 15-летието за „Славия” 
да бъде спечелен...

Вярно е, че „Славия” на 
Емил Велев победи ЦСКА 
и бе на косъм да стори 
същото и срещу „Левски” 
в един полусезон. И стиг-
на до финал за купата 
след 15-годишно прекъс-
ване. Но е още по-вярно, 
че същият точи отбор на 
същия този треньор за-
писа 

най-слабата серия 

в 98-годишната история 
на клуба, фиксирайки не-
запомнените 16 загуби в 
шампионата. А 11-тото 
място бе възможно най-
ниското, до което тимът 
можеше да слезе след 
ужасяващата си пролетна 
черна серия. Всичко при-
ключи с позора на „Овча 

купел” срещу „Локомо-
тив” (София) подарил на 
недолюбвания от фено-
вете съперник участие в 
европейските турнири. 
И точно затова горчил-
ката след този проти-
воречив сезон накрая е 
доста в повече.

Не смятам, че е необ-

ходимо да се спирам на 
тоталния хаос, който ца-
реше в играта на отбора 
цяла пролет. Разбира се, 
за това имаше и някои 
обективни причини, 
но субективните сякаш 
бяха повече. Никой не бе 
в състояние да предви-
ди контузията на Павле 
Попара и последвалата 
травма на Илия Илиев, 
оставила тима без кре-
ативен футболист в сре-
дата на терена. Емоцио-
налната раздяла на Нова 
година с Тодор Колев и 
Йордан Петков първо-
сигнално бе одобрена 
от трибуните заради 
огромното съжаление 
от наивно пропусната 
победа срещу „Левски”. 
Но после се видя, че и 

двамата биха свършили 
много добра работа през 
пролетта. Особено Пе-
тков в центъра на защи-
тата, откъдето всъщност 
дойдоха най-големите 
проблеми. Решението за 
отстраняването им бе на 
Емил Велев и той, но и 
отборът му, понесоха го-

лемите негативи от този 
явно прибързан ход.

Прибавим ли и абсо-
лютната липса на избист-
рен състав през цялата 
пролет и „въртележката”, 
на която бяха подложени 
играчите от треньора, 
пращал ги почти всич-
ките на несвойствени 
постове, става ясно защо 
играта на отбора не вър-
веше.

Факт е, че точно във 
финала пролича голяма 
мобилизация и желание. 
След абсолютно равно-
стойно първо полувре-
ме, в което реалният 
резултат бе 1:1, а и двата 
съперника можеха как-
то да водят в резултата, 
така и да отстъпват в 
него, късметът се усмих-

на на „армейците”. След 
почивката „Славия” вече 
като 

догонващ състав

и без двамата си рази-
граващи халфове Попа-
ра и Илиев (защо започ-
наха заедно?) нямаше 

капацитет да обърне 
мача. И в разредената 
„бяла” отбрана, действа-
ла стабилно на фона на 
игрите си през пролетта, 
пред „чрвените” резонно 
се отвориха нови шан-
сове, укротени от стра-
хотния Емил Петров. И 
накрая с 10 души сла-
вистите можеха да стиг-
нат до продължения, но 
това щеше да е в раз-
рез с логиката на мача 
до този момент. Но пък 
футболът е нелогична 
игра, нали? А, че шансът 
за бял триумф като цяло 
не бе никак малък го 
доказва огромното сму-
щение, с което започна 
обявеният за твърд фа-
ворит ЦСКА. И срамният 
начин, по който „армей-

ците” приключиха фина-
ла. Те станаха първият 
отбор, получил у нас три 
картона за отвратител-
но бавене за времето в 
последните 10 минути, 
когато бяха и с човек по-
вече. Ето това не видяха, 
а и не пожелаха да видят 
„червените” апологети, 
които възхвалиха до не-
бесата чутовния триумф 
на отбора им и го приеха 
за нещо резонно, и абсо-
лютно заслужено. Да, в 
крайна сметка бе точно 
така. И е съвсем така...

Най-хубавото нещо 
през сезона бе точно 
този финал. Пределна-
та мобилизация на сла-
вистите от трибуните, 
направили страхотни 
неща – 

незапомнена 
хореография 

от незапомнено отдавна 
голямата агитка, потре-
саващ брой на в. „Сла-
вия” (ех, как ни се иска-
ше в този брой да пишем 
за спечелената купа!!!), 
суперорганизация по 
разпространението на 
билетите, уреждането и 
уговарянето на безброй 
детайли преди мача. 
Слависткият поход до 
стадиона, уникалните 
фланелки „Купата е бяла”, 
белите гълъби, полетели 
от белия сектор преди 
финала. Надъхването на 
отбора по всички въз-
можни начини... И още, и 
още, и още...

Е, този  път не се полу-
чи. Но този 25 май 2011 
г. наистина ще остане 
незабравим в сърца-
та и душите на всички 
слависти. Ден, в който 
„Славия” не спечели. Но 
бялата гордост не бе 
пречупена. А славистки-
ят дух избуя с неподози-
рана от мнозина сила. И 
това днес е най-важното 
при така стеклите се об-
стоятелства.

Николай КРЪСТЕВ

Най-противоречивият сезон

Напрежение край тъчлинията след поредните симулации в червено във финала 
за купата   
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Добре познатият 
рефрен на „бялата” 
агитка намери свое-
то пълно потвърж-
дение и във финала 
за нацио-
н а л н а т а 
купа. По 
т р и б у -
ните на 
н а ц и о -
н а л н и я 
с т а д и о н 
„ В а с и л 
Л е в с к и ”, 
наред с 
познати-
те транс-
п а р а н т и 
на при-
в ъ р ж е -
ници на 
„Славия” 
от София, 
се вееха гордо и зна-
мена на техни колеги 
от различни точки 
на България. Много 
силна бе групата то 
Севлиево, не отстъп-
ваха на нея и славис-
тите от Дряново. Със 
свои транспаранти 
се отличаваха „бели-
те” фенове от Велико 
Търново, Видин, 
Малко Търново и 
Русе. Всички слави-
сти дошли от Монта-
на пък бяха с фланел-
ки на отбора. Сред 
славистката агитка 
имаше още поклон-
ници на „бялата” 
идея от: Асеновград, 
Благоевград, Бургас, 
Варна, Гоце Делчев, 
Лясковец, Огняново, 
Пловдив, Плевен, 
Първомай, Чирпан и 
тн.  

Слависката коло-
ния щеше да е доста 
по-многобройна, но 
делничният ден, раз-
стоянието, натрупва-
нето на празнични 
дни, оттам и липсата 
на възможност за 
отпуска, ограничи 
бройката на при-
състващите. Дори 
едни от май-мощни-

те славистки среди-
ща в страната като 
Козлодуй, Поморие, 
Разград и Силистра 
не можаха да дойдат 
за мача. Макар, че 
за финала се знае-
ше повече от месец, 
а и се случи за пър-
ви път от 15 години. 
Дано в бъдеще се 
подобри организа-

От Дунава до Дарданелите – 

Така скандира на всеки мач славистката 
торсида. Авторът на рефрена Симеон Григо-
ров дори го е променил и от две години той 
звучи вече така: „От Австралия до Сканди-
навия – Само „Славия”!”. И май Бате Мони е 
прав. Любовта към най-стария роден клуб е 
неподвластна на разстояния, километри и 
континенти. Навярно си спомняте за акция-
та на „белите” фенове от 2009 година, когато 
слависти от различни точки на света написа-
ха послание на съответния за страната език. 
Отзоваха се приятели на „Славия” от Берлин, 
Будапеща, Истанбул, Лисабон, Лос Анджелос, 
Париж, Пекин, Рим, Чикаго и др.  

Сега „бялата” кауза отново събра слависти 
от различни точки на света. Най-мощна бе 
колонията от Средна Европа: Берлин, Братис-
лава, Будапеща, Виена, Мюнхен. Приятели на 
„Славия” дойдоха на стадиона и от Франция. 

цията на някои мес-
та.

Но присъствието 
на не малко привър-
женици на „Славия” 
от различни градове 
и села на цяла Бъл-
гария, показва че 
бялата идея е жива. 
Че въпреки толкова 
години на неуспехи 
„белите” фенове за 
запазили в сърца-
та си любовта към 
„Славия”.

О т т а т ъ к 
Атл а н т и к а 
също има-
ше „бели” 
фенове. От 
к а л и ф о р -
нийския ме-
гаполис Лос 
Анджелос и 
от най-бъл-
гарския, и 
най-слави-
стки град в 
САЩ Чика-
го, където и отборът на нашите емигранти се 
казва „Славия”. Жалко, че всички тези слависти 
няма да се съберат някъде по терените на Ста-
рия континент за мач от турнира Лига Европа 
тази есен с любимия си отбор. 

от Черно море до скандинавия – 
Само „Славия” 

Символ на славистите 
в Берлин е прочутата 

Бранденбургска врата 

И в далечно 
Малко 
Търново 
обичат 
„Славия”

„Белият” фенклуб в Русе избра за своя емблема 
символът на града

Любовта към 
„Славия” е 

силна и край 
крепостта 

„Баба Вида”

С такъв текст вър-
ху гигантски 30-мет-
ров трансперант бе 
почетена паметта на 
един от най-верните 
фенове на най-стария 
роден клуб Петър До-
брев – Ханса по време 
на финала за Купата 
на България. Вероятно 
трагично загиналият 

„Ханс, този финал е за теб!”

Петър гледаше някъде 
от горе и се наслажда-
ваше на еуфорията в 
сектора с привържени-
ци на „Славия”. Около 
пет минути след нача-
лото на двубоя дългото 
платно бе свалено и 
под него засияха мно-
жеството други краси-
ви знамена на фенове-

те на „белите”. Дългите 
дни подготовка, часо-
вете по реализацията 
на проекти за знамена 
и набиране на сред-
ства от самите ултраси 

дадоха бляскав 
резултат 

на финала за Купата 

на България. Своя не 
малък дял за органи-
зацията даде и екипа 
на вестник „Славия”. 
И всички тези усилия 
дадоха резултат. На 
стадиона се видя: без 
съмнение по-колорит-
ната публика бе тази на 
„белите”. Предварител-
но бе пуснато и съоб-
щение по пъзможност 
славистите да бъдем 
облечени в бяло или 
в краен случай чер-
но. От другата страна 
на трибуните нямаше 
никаква организация 
и каквато и да е хоре-
ография за двубой от 
този ранг. 

А възроденият сла-
вистки дух марширу-
ваше гордо, с високо 
вдигната глава! На три-
буните на Национал-
ния стадион се стекоха 
слависти от редица 
фенклубове в страната, 
като мнозина от тях ид-

ваха със специално из-
работен трансперант. 
Това важеше и за фен-
клубовете в чужбина 
като например този на 
“Boys Berlin”. Бе органи-
зирано шествие от кв. 
„Овча Купел”, което се 
обедини с 

автомобилния 
поход 

от НДК. Песни и скан-
дирания на мощната 
„бяла” агитка огласиха 
центъра на София. Сек-
тор „Б” на виража до 
сектор „А”, отреден за 
феновете на „Славия”, 
бе изпълнен – над 2000 
души заеха своите мес-
та там, като още най-
малко 500 „бели” седя-
ха в „А” сектор и ложи-
те на стадион „Васил 
Левски”, а имаше и във 
„В”. За по-младите сла-
висти, които не помнят 
ясно титлата от 1996 
година, това събитие 
бе неописуемо, изпъ-
лнено с емоции от вся-
какъв калибър. 

Малка група от ултрасите на „Славия” от 
фракциите “BoysSofia” и “La Vecchia Scuola” вле-
зе на стадиона много преди всички останали 
привърженици да го направят. Още в 16 часа 
те бяха там, за да наредят своите знамена, ле-
гендарния голям трансперант с емблемата на 
„Славия”, както и дълго обмисляната хорео-
графия от около 1000 бели и черни знаменца. 
Всичко бе подготвено с часовникарска пре-
цизност. Над редовете със знаменцата бяха 
издигнати големи трансперанти с всяка една 
от годините, през които „Славия” е печелил 

Купата на България, а най-от-
пред се вееше голямо знаме с 
образа на най-ценния трофей 
в историята на българския 
футбол: Царската Купа, оста-
нала завинаги притежание на 
„Славия”. Това стана под жар-
ките лъчи на слънцето и по 
време на излелия се за крат-
ко дъжд. Това въобще не сму-
ти „белите” фенове, които си 
свършиха работата перфект-
но, а проблеми с полицията 
този път нямаше никакви.

Всичко това е видно и на 
многобройните видеоклипо-
ве качени в сайта за споде-
ляне „YouTube”. Връзки към 
тях има както в ултрас-сайта 
www.zone1913.com, така и 

във форума на официалния 
сайт на НКС www.slaviasofia.
com/forum. Там можете да от-

криете и много снимки от знаменателното 
събитие. Шествието на славистите пък бе 
засипано от лека градушка, но дори и това 
не спря амбицията им да покажат, че са ве-
рни на отбора си докрай. За това говори и 
фактът, че футболистите, макар и загубили 
финала, бяха аплодирани за мъжката си 
игра и борбеността, която демонстрираха 
90 минути на терена. Най-вярната група от 
200-300 ултраса пък не спя да пее и скан-
дира от първия до последния съдийски 
сигнал. 

Ултрасите изпратиха 
най-силния си сезон

Безспорно „бялата” публика пре-
търпя страхотно развитие през по-
следните няколко шампионатни се-
зона, като за първи път в рамките на 
една година се направиха четири 
хореографии: три на домакински ма-
чове и една на финала за Купата на 
България. Ултрасите успяха да скре-
пят приятелство с „Йънг Бойс” (Берн), 
бяха изработени тениски, суичъри, 
шалове и куп нови знамена. Отчита се 
и присъствието на много нови млади 
слависти, а средната посещаемост 
на гостуванията расте прогресивно. 
Забелязва се завръщането и на пред-
ставители на старата агитка. Феновете 
подканят всеки един, който изяви же-
лание да бъде част от тази страхотна 
емоция по трибуните, да ги потърси 
на всеки един от домакинските мачо-
ве на „Славия” и да се включи в орга-
низираната подкрепа за „белия” тим. 
Всеки, който не иска да е подвластен 
на двуполюсния модел, може да бъде 
горд със свършеното от момчетата от 
агитката през годината.  

Огромният 30-метров трансперант бе посветен на Петър Добрев (Ханса) 

Благодарение на добрата организация, хилядите слави-
сти на финала представляваха монолитно „бяло-черно” 
ядро, което не спря да подкрепя своите любимци до край 

трескава подготовка кипеше 
в часовете преди финала

Ангел СЛАВЧЕВ Страницата подготви:  Камен ОГНЯНОВ; Снимки:  Божидар ИЛИЕВ и Марин МАРИНОВ

САмО „Белите”!
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11-то място с 32 точки, го-

лова разлика 34-38 и 9 победи 
срещу 16 загуби. Такъв е ба-
лансът на „Славия” в края на 
сезон 2010/11, а бърза справ-
ка назад във времето показва, 
че това е най-слабото класи-
ране на „белите” от 1993 годи-
на насам (14-о място, 17 пора-
жения). И още антирекорди: 
374 поредни шампионатни 
минути без гол за „бялото” 
нападение. Девет последова-
телни мача от първенството 
без успех. Тъжни серии, които 
могат и да продължат още.

Шампионатът, в който най-
стария роден клуб стартира с 
амбиции за позиция в челната 
тройка и класиране за евро-
турнирите, завърши повече 
от катастрофално. 

И нямаше как да е иначе 
– след противоречивия, но 
изключително емоционален 
есенен дял, в който ЦСКА бе 
надвит за първи път от 2002 
година, а „Левски” бе изпуснат 
в последните секунди при 
2:2 на „Овча купел”, последва 
кошмарна пролет, в която 
селекцията на Емил Велев 
демонстрира отчайващо без-
идейна игра, спечели само 
два мача (срещу „Калиакра” и 
„Академик”) и разби плахите 
надежди, че в „Славия” ще се 
прави нещо ново и различно. 

Последните четири срещи 
в „А” група – срещу „Литекс”, 
„Левски”, „Монтана” и „Локо” 
(Сф), окончателно закопаха 

черната си 
серия. Но и 
срещу водача 
в класирането 
четата на Ве-
лев пак пред-
с та в л я в а ш е 
добре позна-
тата картинка 
на неори-
ентиранос т, 
хаос и много 
т е х н и ч е с к и 
брак. Все пак 
тя издържа 
без попадение 
във вратата си 
до почивката 
благодарение 
на големите 
пропуски на 
Йеленкович, 
Тодоров, Диуф, Занев и 
Бодуров. Единственото 
положение за „Славия”, 
опропастено от Николай 
Божов, изобщо не може-
ше да компенсира безоб-
разно слабата игра. През 
втората част ситуацията 
на терена не се промени 
– „Литекс” изпускаше, а 
„белите” не организираха 
опасни атаки. Все пак гол 
така и не падаше до 59-

не съумя да го преодолее.
С оглед наближаващия 

най-важен мач за сезона – 
финала за купата с ЦСКА, ни-
кой не очакваше от „Славия” 
да се

противопостави 
на „левски”

в столичното дерби на „Ге-
рена” няколко дни по-късно. 
Отписан от всички, отборът 
на Велев не стоеше лошо 
срещу „сините” през първо-
то полувреме, ако не броим 
станалите симптоматични за 
състава елементарни грешки 
в защита. В атака Радослав 
Димитров и Жуниор дори 
можеха да открият резултата, 
но пропуските им бяха нака-
зани от Христо Йовов. В 40-
ата минута той се възползва 
от пас на Дембеле, преодоля 
Петров и реализира за 1:0. 
Втората част на игрището 
имаше 11 футболисти в си-
ньо, и 11 бледи сенки в бели 
екипи, които окончателно се 
бяха отказали да преследват 
нещо в мача. За статистика-
та – Гаджев вкара за 2:0 в 67-
ата минута, а Йовов оформи 
крайното 3:0 в 86-ата. 

Четири дни преди фина-
ла,

във визитата 
на „огоста”,

още с титулярния си състав 
Велев даде да се разбере, че 
резултатът не го интересува. 

Изобилстващият от юноши 
отбор в бяло игра прилич-
но срещу „Монтана”, но не-
достатъчно, за да спечели. 
След нулево първо полу-
време в началото на вто-
рото Кушев можеше да се 
разпише със задна ножица 
и да донесе трите точки в 
София, но Георги Иванов 
изби топката с ръка, за 
което получи червен кар-
тон. При отсъдената дузпа 
ветеранът нацели напреч-
ната греда. Останали с 
човек повече, славистите 
изведнъж свалиха гарда. 
След няколко опасни до-
макински атаки се стигна 
до 79-ата минута, когато 
при корнер Домакинов се 
разписа за крайното 1:0. 

позорът с „локо” 
(софия)

В края на един тотално 
провален сезон на „Сла-
вия” остана да изиграе мач 
на честта срещу „Локо” 
(София). „Белите” трябва-
ше да се борят единствено 
за себе си и за феновете, 

доказали през последните 
месеци, че са единствено-
то, което крепи идеята на 
най-стария клуб. За „желез-
ничарите” пък победата бе 
жизненоважна в битката 
за последната европейска 
квота от първенството. 
Вместо да демонстрират 
освободена игра, лишени 
от присъствието на Емил 
Велев и необременени от 
каквито и да било очак-
вания, славистите явно се 
страхуваха да атакуват към 
вратата на гостите и сякаш 
наистина не искаха да вкар-
ват гол. Върхът на всичко 
бе след попадението на 
Джемал Джонсън за 0:1 в 
65-ата минута – до края на 
мача нито единият от двата 
отбора не стигна до голово 
положение. 

Така закономерно при-
ключи първенството за 
„Славия” – с освирквания, 
треньорска оставка и мно-
го, много дълбока обида. 
Дано следващото да е по-
добро. 

Иван ВАЛЕНТИНОВ

Николай Божов и останалите в „бяло” изиграха по-
средствен мач на „Герена” 

СТАТИСТИКА
27 кръг, 13 май 2011 г.
„славия” – „литекс” 0:1

„славия”: 1. Петров, 18. Филипов, 35. Молдованов, 4. Басо, 25. Де-
ниран, 21. Дяков, 77. Пеев (62 – 44. Жуниор), 20. Димитров (82 – 22. 
Генев), 5. Георгиев, 9. Христов (66 – 7. Илиев), 17. Божов. 
Голмайстор: 0:1 Дениран (59-автогол).
съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Петров, Дениран, Георгиев, Христов, Филипов.
софия, ст. „славия”, 1200 зрители.

28  кръг, 18 май 2011 г. 
„левски” – „славия” 3:0

„славия”: 1. Петров, 18. Филипов, 35. Молдованов, 4. Басо, 25. 
Дениран, 21. Дяков (29 – 77. Пеев), 7. Илиев (64 – 9. Христов), 20. 
Димитров, 5. Георгиев, 44. Жуниор (74 – 10. Юруков), 17. Божов.
Голмайстори: 1:0 Йовов (40), 2:0 Гаджев (67), 3:0 Йовов (86).
съдия: Ахмед Ахмед.
Жълти картони: Филипов, Божов.
софия, ст. „Георги аспарухов”, 2000 зрители.

29 кръг, 21 май 2011 г.
„Монтана” – „славия” 1:0

„славия”: 1. Кунчев, 4. Дечев, 6. Сечков, 3. Огнянов, 22. Генев, 27. 
Мансаров (46 – 7. Винков), 33. Баяно, 14. Васев (67 – 8. Попара), 10. 
Юруков, 24. Цачев, 19. Кушев (60 – 11. Василев).
Голмайстор: 1:0 Домакинов (79).
съдия: Станислав Ставров.
Монтана, ст. „огоста”, 2000 зрители.

30 кръг, 28 май 2011 г. 
„славия” – „локомотив” (софия) 0:1

„славия”: 1. Кунчев, 18. Филипов, 35. Молдованов, 6. Сечков, 22. 
Генев, 77. Пеев, 7. Илиев (74 – 8. Попара), 20. Димитров (68 – 5. Ге-
оргиев), 10. Юруков, 9. Христов, 17. Божов (54 – 11. Василев). 
Голмайстор: 0:1 Джонсън (65)=
съдия: Таско Тасков.
Жълт картон: Филипов.
софия, ст. „славия”, 550 зрители.

Антирекорди...

„Славия”, а дори след уволне-
нието на явно недостойния 
за треньорския пост Велев 
феновете продължават да се 
питат дали това е дъното или 
има още накъде да се дълбае. 

преди срещата 
с „литекс”

заканите на Венцеслав Сте-
фанов поне привидно дадо-
ха основания да се смята, че 
„белите” могат да прекъснат 

ата минута, когато Виктор 
Дениран свърши работата 
на противниковите напа-
датели – Цветанов стреля, 
а в опита си да избие топ-
ката нигериецът я прати 
неспасяемо във вратата 
– 0:1. Едва тогава „Славия” 
се сети, че не е толкова 
беззъб отбор – Жуниор 
заби кълбото в мрежата в 
73-ата минута, но от поло-
жение на засада, а малко 
след това излезе сам сре-
щу вратаря Винисиус, но 

Юношата на „Славия” 
Спас Георгиев пробива 

покрай Небойша Йелен-
кович от „Литекс”

„Славия” тръгва по 
нов път от лятото на 
2011 г. Ръководство-
то избра вътрешен 
човек да ръководи от-
бора и даде треньор-
ски дебют на Мартин 
Кушев. Идеята бе по-
срещната отлично 
сред състезателите, 
а и от повечето фе-
нове на „белия” тим. 
Те познават не само 
голаджията Кушев, но 
и човекът, който ви-
наги прави нещата със 
сърце.

Истината е, че 
идеята зрееше в 
главите на шефо-

вете на клуба от две годи-
ни. Кушев бе внимателно 
подготвян за треньор на 
„Славия” още по времето, 
когато играеше в Русия. 
Просто се планираше 
стъпката да бъде сторе-
на чак догодина, когато 
36-годишният нападател 
трябваше да е приключил 
с курсовете и да притежа-
ва лиценз „Про” за водене 
на отбор в елита. 

Обстоятелствата на-
ложиха ускоряване на 
прилагането на идеята. 
Кушев вече е начело на 
кораба, а в щаба му вля-
зоха опитният Наско Же-
лев, водил юношески на-
ционални отбори, както и 
Йордан Петков, който но-
сеше лентата в „Славия” 
дълги години. За решени-
ето да заложи на Кушев 
още сега, а не да се изка-
ча, спомогна и примерът 
с треньори у нас, които 
от терена застават край 
тъчлинията и се справят с 

не по-малък успех 

от опитните наставници. 
В най-голяма степен пре-
зидентът Венци Стефанов 
е бил впечатлен от добри-
те резултати и промяната, 
постигната в ЦСКА от Ми-
лен Радуканов. Ситуация-
та е подобна, а Кушев има 
дори предимството, че 
познава из основи клуба, 
а и се ползва с пълното 
доверие на всички от 
първия ден.

Дебютът на треньо-
ра бе в Самара, където 
„Славия” изигра равно-
стоен мач срещу „Криля 

Новото начало Кушев

советов” и направи 1:1. 
Отборът се представи 
изключително мотиви-
ранои само можем да 
съжаляваме, че не ви-
дяхме такава концен-
трация и хъс в някои 
от двубоите в първен-
ството. Кушев не спря 
да вика и ръководи 
нещата от тъчлинията, 
облечен в елегантна 
риза и панталон. Има-
ше нещо свежо в тази 
„Славия”. Може би на-
деждата, че след две 
мрачни години, тимът 
най-накрая ще про-
светне и ще се върна в 

челото на класирането 
с добри игри.

Завръщането на Га-
лин Иванов в този дву-
бой показа колко мно-
го е липсвало младото 
крило през пролетта. С 
Галин на единия фланг 
и Радослав Димитров-
Меси на другия, „Сла-
вия” разполага с едно 
от най-бързите напа-
дения у нас. Добавяй-
ки Жуниньо, за когото 
Кушев настоява да 
остане в тима, скорост-

та няма да е проблем за 
отбора. В защита ще има 
промяна – Виктор Генев 
бе харесан в Самара и 
отива под наем при рус-
наците. Но го заменя по-
опитният Живко Желев. 
Новият треньор изграж-
да гръбнак от опитни 
хора, на които ще се раз-
чита да поведат младите 
– вратарят Емо Петров, в 
защита Желев, в средата 
на терена Илия Илиев, 
а в атака – Николай Бо-
жов. Последните двама 
подновиха договорите 
си с клуба за още годи-
на.

Точно Галин и Меси 
изработиха гола в Сама-
ра. Бърз и мощен про-
бив отдясно, и пас към 
Димитров, който вкара 
от близо. 

В Самара блеснаха 
най-ярко децата на клу-
ба. Отборът от набор 
2000 г. стигна до финала 
на турнира, организи-
ран по време на чества-
нето на 100-годишни-
ната на „Криля советов”. 
Там славистчетата загу-
биха с дузпи от тима на 

академията в Толиати, 
която се спонсорира 
от Роман Абрамович. 
Редовното време завъ-
рши 2:2, а момчетата от 
България оставиха от-
лични впечатления. До-
макините разкриха, че 
са приятно изненадани 
от работата в школата 
на „Славия” и се очаква 
контактите на ниво юно-
шески отбори с руския 
клуб да не спират.

Освен, че видяха бун-
кера на Сталин, постро-
ен на повече от 40 метра 
под земята, славистите 
трябва да са доволни 

от цялостното си пред-
ставяне в Самара. Тре-
ньорът Кушев ще иска 

подобно 
себераздаване 

и в започващата съвсем 
скоро подготовка за но-
вия сезон. Наставникът 
е амбициран за успех, а 
ще съвместява работата 
около тренировките и 
мачовете, и с изпитите 
си за лиценза, необхо-
дим за ръководене на 
отбора. Но поне е ясно 
– Кушев ще дава по сто 
процента във всеки 
един момент за каузата 
на „Славия”. Той не се 
щадеше за нея и на те-
рена. Това само по себе 
си вече е свеж полъх, в 
сравнение с последните 
два сезона, когато наче-
ло на отбора бяха спор-
ни фигури за феновете и 
историята на клуба.

„Искам футболистите 
да гледат диска с мача 
в Самара многократно 
– коментира след завръ-
щането новият треньор. 
– Не толкова, че сме 
играли страхотно или 
заради някакви отлични 
комбинации. Показах-
ме характер и концен-
трация, които липсваха 
през цялата пролет. 
Играхме компактно, по-
казахме, че сме отбор. 
Дано не е било само за-
щото аз водих за първи 
път мача. Искам след 

лятната пауза да започ-
нем, както завършихме 
пролетта с този мач.”

Целите?
В ръководството на 

„Славия” вече трябва да 
са научили урока си и 
да спрат да говорят за 
евротурнири като ня-
каква фикс идея. Тя само 
затормозява играчи и 
фенове. Нека отборът 
се представи силно, 
нека придобие облик и 
най-вече – да не е без-
характерен. Дори и след 
есента да е в челните 
места, пак не трябва да 
се повдига похлупака 

на тази толкова лесна 
за предъвкване тема – 
Европа. Нещата ще ста-
нат от само себе си, ако 
има игра и настроение. 
През изминалия сезон 
в евротурнирите стигна 
един неособено ярък, 
но постоянен „Локомо-
тив” (София). Без да по-
каже невероятни игри, 
но труден за побежда-
ване и играещ без при-
теснение извън София. 
Такъв трябва да е и „бе-
лият” отбор, който има 
всички предпоставки за 
това. Млад и амбицио-
зен наставник, позна-
ващ се отлично взаимно 
с футболистите. Състав 
от опитни, но и много 

млади 
и талантливи 

момчета. Върху тях няма 
и напрежението от тит-
ли и купи на всяка цена, 
каквато атмосфера се 
създава около „Левски” 
и ЦСКА. Те просто тряб-
ва да играят без много-
много да говорят. Сла-
вистите могат да очак-
ват новата „Славия” да е 
като треньора си – ра-
ботлива и винаги търсе-
ща гола и победата. 
Кушев никога не е бил 
по големите приказки. 
Такава трябва да бъде и 
политиката на отбора и 
клуба. 

Динко ГОЦЕВ

Последният мач на Мартин Кушев с екипа на „Сла-
вия” бе на финала за купата. Феновете на „белите” 
вярват, че като треньор той ще надмине пости-
женията си като играч
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“Белия” клуб от-
ново остана далеч 
зад челната тройка, 
записвайки трагич-
но представяне в 
мачовете в “А” гру-
па. Неучастието в 
европейските клуб-
ни турнири едва 
ли учудва някого, 
но 11-ото място в 
крайното класиране 
и безобразните ма-

изключително много 
през 2011 година и 
той вкара само едно 
попадение през вто-
рата част на шампи-
оната.

Галин Иванов и 
Виктор Дениран пък 
бяха най-грубите 
футболисти на от-
бора през измина-

лия сезон. Двамата 
получиха по четири 
жълти и един червен 
картон.  

Антон Генов и 
Ахмед Ахмед ръко-
водиха по четири 
двубоя на “Славия” 
през това първен-
ство. При Генов сла-
вистите имат една 

победа и три ра-
венства, докато при 
Ахмед един успех и 
три поражения. 

Най-светлият лъч 
през невзрачния 
шампионат бе за-
връщането на част 
от публиката на 
“Славия”. В домакин-
ските мачове с ЦСКА 
и “Левски”, в които 
бяха регистрирани 
победа и равенство, 
п р и в ъ р ж е н и ц и т е 
на “белите” отново 

доказаха, че са мно-
гобройни. С основа-
ние през есента зри-
телите на стадиона 
в полите на Витоша 
бяха три пъти по-
вече в сравнение с 
публиката, посетила 
двубоите на “Славия” 
през 2011 година.

Въпреки дости-
гнатия финал в тур-
нира за купата на 
България сезонът за 
“Славия” придоби 
отчайващи измере-

ния. Едва ли някой 
от запалянковци-
те на тима е очак-
вал подобно слабо 
представяне през 
футболната пролет. 
Неслучайно трите 
ключови столич-
ни дербита с ЦСКА, 
“Левски”, “Локомо-
тив” както и мачът с 
шампиона „Литекс” 
бяха загубени и в 
тях не бе реализи-
ран дори гол.

Асен ДАСКАЛОВ

I кръг, 31.07.2010 г.
„Славия” – „Калиакра”  0:1

II кръг, 07.08.2010 г.
„Миньор” – „Славия”  1:2
(И.Цачев, Н.Божов)

III кръг, 15.08.2010 г.
„Славия” – „Берое”  1:2
(Д.Пеев)

IV кръг, 21.08.2010 г.
„Пирин” – „Славия”  0:2
(Н. Божов - 2)

V кръг, 28.08.2010 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 2:1
(Д.Пеев, Н. Божов)

VI кръг, 11.09.2010 г.
„Академик” (Сф) – „Славия” 0:4
(Н. Божов – 2, Т. Колев, Г. Иванов)

VII кръг, 19.09.2010 г.
„Славия” - ЦСКА  1:0
(Д.Пеев)

крайно класиране в „а” пФГ за сезон 
2010/2011 г.
отбор м п р з г.р. т.
1. „Литекс” 30 23 6 1 56-13 75
2. „Левски” 30 23 3 4 67-24 72
3. ЦСКА 30 18 7 5 53-26 61
4. „Локо” (Сф) 30 16 4 10 47-33 52
5. „Локо” (Пд) 30 14 10 6 54-28 52
6. „Черно море” 30 15 6 9 36-28 51
7. „Берое” 30 13 7 10 33-34 46
8. „Черном.” 30 9 10 11 19-28 37
9. „Миньор” (Пк) 30 10 6 14 33-45 36
10. „Монтана” 30 8 8 14 30-46 32
11. „СЛАВИЯ” 30 9 5 16 34-38 32
12. „Калиакра” 30 8 6 16 19-40 30
13. „Пирин” 30 6 9 15 32-39 27
14. „Видима-Р-ски” 30 6 7 17 26-52 25
15.„Академик” (Сф) 30 5 5 20 16-51 20
16. „Сливен” 30 4 7 19 22-52 19

Забележка: От групата изпадат ди-
ректно „Сливен” и „Академик” (София) и 
„Видима-Раковски” загубил квалифика-
цията срещу „Черноморец” (Поморие), 
победител от двубоя между вторите 
отбори от „Б” ПФГ.

класиране в „а” пФГ - пролет 2011 г.
отбор  м п р з г.р. т.
1. „Левски”  15 13 1 1 35-9 40
2. „Литекс”  15 12 2 1 31-5 38
3. ЦСКА  15 11 2 2 31-11 35
4. „Ч. море”  15 8 5 2 19-7 29
5. „Локо” (Пд) 15 7 5 3 27-14 26
6. „Локо” (Сф) 15 7 3 5 16-15 26
7. „Миньор” (Пк) 15 7 3 5 15-15 24
8. „Берое”  15 7 2 6 18-19 23
9. „Пирин”  15 4 4 7 22-18 16
10. „Видима-Р-ски” 15 4 4 7 14-25 16
11. „Монтана” 15 4 4 7 13-25 16
12. „Калиакра” 15 4 2 9 10-21 14
13. „Черном.” 15 2 3 10 7-21 9
14. „СЛАВИЯ” 15 2 3 10 9-18 9
15. „Сливен” 15 2 3 10 10-25 9
16. „Акад.” (Сф) 15 2 2 11 6-30 8

сЪДиите:
съдия м п р з жк чк т.
Антон Генов 4 1 3 0 9 0 6
Ахмед Ахмед 4 1 0 3 13 1 3
Георги Кабаков 3 0 1 2 9 0 1
Богомил Маринов 2 1 0 1 3 0 3
Ивайло Стоянов 2 1 0 1 5 0 3
Н. Йорданов 2 1 0 1 3 0 3
Радан Мирянов 2 1 0 1 3 0 3
Таско Тасков 2 0 1 1 2 0 1
Ал. Костадинов 1 0 0 1 2 0 0
Вихрен Манев 1 0 0 1 3 0 0
Георги Йорданов 1 0 0 1 5 2 0
Калин Людмилов 1 0 0 1 2 0 0
Николай Попов 1 1 0 0 1 0 3
Радослав Станев 1 0 0 1 1 0 0
Стан. Ставров 1 0 0 1 0 0 0
Ст. Апостолов 1 1 0 0 1 0 3
Ст.ю Спасов 1 1 0 0 1 0 3

“Славия” изигра отчайващ сезон

 „Белите“ се радват след реализирания победен гол във вратата на ЦСКА 

VIII кръг, 27.09.2010 г.
„Черноморец” – „Славия” 2:1
(Т. Колев)

IX кръг, 2.10.2010 г.
„Славия” – „Видима-Раковски” 2:0
(Т. Колев, С. Георгиев)

X кръг, 17.10.2010 г.
„Черно море” – „Славия” 3:2
(В. Генев, Г. Иванов)

XI кръг, 23.10.2010 г.
„Славия” – „Сливен”  0:0

XII кръг, 31.10.2010 г.
„Литекс” – „Славия”  2:0

XIII кръг, 7.11.2010 г.
„Славия” – „Левски”  2:2
(Н. Божов, Г. Иванов)

XIV кръг, 13.11.2010 г.
„Славия” – „Монтана”  3:2
(Г. Христов – 2, Н. Божов)

XV кръг, 27.11.2010 г.
„Локомотив” .(Сф) – „Славия” 4:3
(Н. Божов, Г. Богданов, Д.Пеев)

XVI кръг, 27.02.2011 г.
„Калиакра” – „Славия”  0:1
(Г. Христов)

XVII кръг, 5.03.2011 г.
„Славия” – „Миньор”  1:2
(Д.Пеев)

XVIII кръг, 13.03.2011 г.
„Берое” – „Славия”  2:1
(Илиев)

XIX кръг, 19.03.2011 г.
„Славия” – „Пирин”  1:1
(Г. Христов)

XX кръг, 2.04.2011 г.
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 1:1
(Р. Димитров)

XXI кръг, 11.04.2011 г.
„Славия” – „Академик” (Сф) 2:0
(Редовски-авт, В. Генев)

XXII кръг, 16.04.2011 г.
ЦСКА - „Славия”   1:0

XXIII кръг, 25.04.2011 г.
„Славия” - „Черноморец” 0:1

иЗпЪлнителите:
състезател                      мачове
Райс Мболи  1
Стефано Кунчев  22
Емил Петров  7
Иван Дечев  1
Виктор Генев  26
Виктор Дениран  22
Жосиас Басо  5
Рафаел Барбоса  1
Радослав Димитров  27
Богомил Дяков  23
Кирил Огнянов  1
Йордан Петков  13
Стоян Предев  1
Филип Филипов  10
Радослав Рангелов  1
Спас Георгиев  17
Божидар Васев  3
Радослав Василев  6
Ерисон Баяно  10
Иван Винков  1
Илия Илиев  24
Том Мансаров  15
Диян Молдованов  11
Мартин Сечков  7
Йордан Юруков  3
Франсиско Алберони  1
Жуниор   13
Николай Божов  27
Галин Иванов  12
Павле Попара  1
Иван Цачев  14
Георги Христов  23
Мартин Кушев  7
ДисЦиплината:
състезател  жк чк
Галин Иванов 4 1
Виктор Дениран 4 1
Виктор Генев 4 -
Даниел Пеев 4 -
Николай Божов 4 -
Радослав Димитров 4 -
Филип Филипов 4 -
Баяно  3 -
Богомил Дяков 3 -
Том Мансаров 3 -
Стефано Кунчев 2 1
Георги Христов 2 -
Дреновички 2 -
Илия Илиев 2 -
Йордан Петков 2 -
Мартин Кушев 2 -
Мартин Сечков 2 -
Спас Георгиев 2 -
Антонио Павлов 1 -
Барбоса  1 -
Божидар Васев 1 -
Диян Молдованов 1 -
Емил Петров 1 -
Жуниор  1 -
Николай Дюлгеров 1 -
Стоян Предев 1 -
Стефан Киков 1 -
Тодор Колев 1 -
Общо картони: 63 3

ГолМаЙсторите:
състезател  есен пролет  общо
Николай Божов 9 1 10
Даниел Пеев 4 1 5
Георги Христов 2 2 4
Галин Иванов 3 0 3
Тодор Колев  3 0 3
Виктор Генев 1 1 2
Жуниор  0 1 1
Р.  Димитров  0 1 1
Спас Георгиев  0 1 1
Иван Цачев  1 0 1
Галин Богданов 1 0 1
Илия Илиев  0 1 1

пУБликата:
съперник  зрители
„Калиакра“  700
„Берое“  1000
“Локомотив” (Пловдив) 1500
ЦСКА  3000

“Видима-Раковски” 700
“Сливен”  600
“Левски”  7000
“Монтана”  300
“Миньор”  1000
“Пирин”  500
“Академик”  500
“Черноморец” 400
“Черно море” 250
“Литекс”  1200
“Локомотив” (София) 550

оБЩо Зрители: 
(есен 14 800 , пролет 4900)

Забележка:  Данните са според изнесени-
те цифри във в. „Славия” през сезона.

витрина на първенството за „славия” – сезон 2010-2011 г.

Николай Божов игра стабилно през есента, но през 2011 година бе много далеч 
от най-добрата си форма 

чове през пролетта 
дойдоха изключи-
телно неочаквано с 
оглед на представя-
нето на отбора през 
есента. През 2011 
година “белите” спе-
челиха едва 9 точки, 
което подобри вся-
какви антирекорди 
откъм успеваемост в 
мачовете. Под ръко-
водството на старши 

треньора Емил Ве-
лев славистите запи-
саха общо 16 шампи-
онатни поражения 
и това също влиза 
в аналите като едно 
изключително слабо 
и невзрачно пости-
жение. В това отно-
шение шампионатът 
наподобява на този, 
който завърши пре-
ди две години. Тога-

ва начело на столич-
ния тим бе Стевица 
Кузмановски.

Общо 33-ма фут-
болисти носиха еки-
па на “Славия” през 
сезон 2010-2011, 
като един от тях бе 
вратарят на алжир-
ския национален 
отбор Райс Мболи. 
Основната група, 
изнесла тежестта на 

сезона бе от 15 чо-
века, а съставът в 
много от мачовете 
бе променян изцяло 
от треньорското ръ-
ководство. 

Голмайстор но-
мер 1 на сезона за 
“белите” бе Николай 
Божов. Опитният на-
падател реализира 9 
гола през есента, а 
формата му спадна 

XXIV кръг, 1.05.2011 г.
„Видима-Раковски” - „Славия” 2:1
(Жуниор)

XXV кръг, 4.05.2011 г.
„Славия” – „Черно море” 0:1

XXVI кръг, 8.05.2011 г.
„Сливен” – „Славия”  1:1
(Н. Божов)

XXVII кръг, 13.05.2011 г.
„Славия” – „Литекс”  0:1

XXVIII кръг, 18.05.2011 г.
„Левски” – „Славия”  3:0

XXIX кръг, 21.05.2010 г.
„Монтана” - „Славия”  1:0

XXX кръг, 28.05.2011 г.
„Славия” - „Локомотив” (Сф) 0:1

Обзор

С добрите си изяви през пролетта Емил Петров си 
извоюва титулярно място
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„Славия” бързо ук-
репваше. И спортно, 
и като членска маса, и 
финансово. Отборите 
ни бяха много, разпо-
лагахме с доста кадри и 
това наложи прикреп-
ването на още един обу-
щар към дружеството. 
Неговата работилница 
се намираше срещу ба-
щината ни къща на бул. 
„Христо Ботев” №35, но 
от източната страна. За 
съжаление името на 
този самоук майстор на 
футболни обувки и топ-
ки вече не помня. Но е 
редно да обобщя, че 
направеното от нашите 
обущари не отстъпва-
ше по качество на внос-
ното.

Искам да изясня и 
въпросът с дарител-
ството. Нещата стояха 
така:

В махалата (тогава 
понятието квартал не 
съществуваше), имам 
предвид пространство-
то около Руския памет-
ник и площад „Маке-
дония” живееха много 
еврейски и арменски 
семейства. Повечето 
от тях бяха дребни или 
средни търговци. И 
разбира се наши сим-
патизанти по съмахлен-
ска линия. Не малко от 
тях правеха периодич-

но парични дарения в 
полза на клуба, особе-
но по време на празни-
ци.

Ние никога не сме 
делили нашите привър-
женици и симпатизан-
ти по национална или 
верска принадлежност. 
Националната вражда 
не е съществувала в 
славистките среди. 

А ето и няколко думи 
по отношение на тре-
нировъчния ни процес. 
По принцип занимания 
провеждахме само сле-
добед. Сутрин всеки си 
имаше работа. Кой на 
училище или в универ-
ситета, кой на работа. 
Събирахме се някъде 
около четири часа след 
пладне на игрището ни. 
Разделяхме се на два 
отбора и почвахме да 
ритаме, и така докато 
мръкне. 

Наред с увлечението 
ни по футбола излива-
хме младата си енергия 
в борба и земна гим-
настика. Опитвахме и 
превъртане на място на 
360 градуса. Увличахме 
се и в хоровото пеене. 
Не е случаен фактът, че 
много скоро след съз-
даването на „Славия” 
сформирахме и първо-
класен певчески ансам-
бъл носещ същото име. 

В тези си действия 

имахме 
подкрепата 

на главния учител на 
нашата Втора мъжка 
гимназия Александър 
Начевич, бесарабски 

българин. Не беше без-
участен към спорта и 
тогавашният директор 
на училището ни проф. 
Иван Шишманов.  

През зимния сезон 
си имахме и други за-
нимания: ски, туризъм, 
танцовални вечерин-

ки, срещи с известни 
дейци на културата, 
театрална и певческа 
самодейност. В оно-
ва навъсено време на 
късната есен и ранна-
та зима от началото на 
20-те години, ние сла-
вистите, подготвяхме 
своите зимни изнена-
ди. Правихме си шейни 
и то не какви и да е, а 
състезателни. Това бяха 
„кормилачки”, единич-
ни, двойни, тройни и 
четворни. Едва ли в ма-
халата ни имаше къща 
без най-разнообразен 
дърводелски материал. 
Изработвахме шейните 
си в тайна. Никой друг, 
освен нас, членовете 
на клуба, не трябваше 
да знае за тях. Особе-
но за конструкцията 
й украсата. Все едно, 
че правихме черешо-
ви топчета. Шините на 
шейните, излъскани от 
нас, бяха широки, зак-
репени с винтове и с 
леко повдигнати вър-
хове. Отстрани здраво 
прикрепвахме метални 
ръчки за засилване. На 
шейната ни се мъдреше 
емблемата на „Славия”, 
а отстрани с червена 
боя изписахме „Бая-
дерка”. Това бе името 
на клубната ни шейна. 
Предложи ни го един 

от основателите на „бе-
лия” клуб Георги Григо-
ров (Фурланата). 

И ето, настъпва-
ше, тоя щастлив миг, 
земята побеляваше, 
зимният студ сковава-
ше. Разпускаха ни за 
зимна ваканция. На-
ставаха нашите снеж-
ни спортни празници. 
Наричахме „Люша” им-
провизираната писта 
при Семинарията. Но 
истинските отборни 
състезания между со-
фийските клубове про-
веждахме на пистата 
„Смъртното”, почваща 
от тогавашните „Погре-
би” по криволичещия 
път до финала, самата 
Перловска река.

Никога няма да 
забравя първото ни 
състезание. Вятърът 
свиреше в ушите, леко 
замръзналият сняг 
скърцаше, шейната 
скриптеше. Ние с цяло 
гърло ревяхме: „вар-
да” и „писта”. Шейните 
летяха като куршуми. 
Кормилото на нашата 
славистката, поверих-
ме на Борис Шаранков. 
Шаро бе с две години 
по-голям от нас, той 
бе капитан, треньор и 
голмайстор на първия 
ни футболен отбор. 
Здрав и спокоен, спра-
вяше се и в ролята на 
водач на нашия еки-
паж по пистата. 

Интересът към тези 
спускания беше огро-
мен. Кажи-речи цяла 
София идваше да гледа 
спусканията и застава-
ше отстрани на писта-
та. На старта и финала 
пък стояха авторитет-
ни съдийски комисии, 
съставени от видни 
общественици: писа-
тели, лекари, адвокати, 
съдии, артисти, чинов-
ници. Писателят Тодор 
Влайков беше един от 

най-дейните 
организатори 

на тия зимни празни-
ци. Той и неговият брат 
бяха наши редовни 
членове. Още в дебют-
ното ни състезание, 

отборът на „Славия” 
заслужи първия си 
лавров венец на побе-
дител.

Но макар всестран-
но погълнати от спорта 
главното ни занимание 
си оставаше футболът. 
Спомням си как през 
май 1919 година изи-
грахме първия си мач 
след Демобилизацията 
и спечелихме срещу 
ФК-13 с 2:0. Сетне над-
деляхме и над „Атле-
тик” и „Левски” отново, 

бе да се изкъпем в мо-
рето, въпреки все още 
студената вода. Мачът 
трябваше да се играе 
чак следобед. Напра-
вихме си банята на 
плажа зад Морската 
градина и се настроих-
ме за двубоя.

Както имах въз-
можност да разкрия и 
по-рано, игрището на 
„Владислав” бе мало-
мерно в сравнение с 
нашето. Теренът му бе 
добре подържан, зат-

съдийския сигнал бих 
топката фалцово, вятъ-
рът я пое, тя направи 
невероятна парабола 
и се заби направо в 
мрежата – 1:1. Израв-
няването на резултата 
ни даде криле. Само 
пет минути по-късно 
Найдо (бел. ред. - Ди-
митър Манолов) вка-
ра от фаул втори гол. 
Последната съдийска 
свирка дойде при този 
резултат 2:1 за нас. За 
първи път „Владислав” 

Матинчев (Матинката), 
който беше една забе-
лежителна колоритна 
личност, за спортната 
ни дружба с други со-
фийски дружества като 
ФК-13, „Спортклуб”, „Ат-
летик” и „Левски”.

Надявам се, че ще 
бъде интересно на чи-
тателя да узнае повече 
подробности и по обра-
зуването на Софийската 
спортна лига, и послед-
валите я други спортни 
съюзи.

Накрая, искам да из-
кажа голямото си задо-
волство и благодарност 
към настоящето ръко-
водство на „Славия” за 
усилията и успешната 
реализация на двете 
книжки посветени на 
70-ата годишнина на лю-
бимия ни клуб. Те траси-
рат пътя за издаването 
на една пълна история 
на „Славия”, по случай 
нейният предстоящ 
75-годишен юбилей. 

Емануил ГЕШЕВ 
(Манчо)

Април 1984 година

край

За съжаление втора-
та глава, а и другите 
части от изключител-
но интересните спо-
мени на един от от-
ците-основатели на 
най-стария роден клуб 
не са достигнали до нас. 
Дали това е станало, в 
следствие на прежде-
временната кончина на 
Емануил Гешев и те не са 
написани, или пък сто-
ят неизвестно къде, 
и провидението ще ги 
открие, времето ще по-
каже. Но и първите спо-
делени събития, случки 
и преживелици правят 
това документално 
свидетелство безценен 
източник за най-ранна-
та история на органи-
зираното спортно дви-
жение у нас.    

Върху гребена на годините с 
емблемата на „Славия” – ІІІ част 

Събития, случки, години с името на „Славия”! 
Уважаеми читатели, в предишните два броя, ви представихме фрагменти от неиз-

дадените досега спомени на един от основателите на „Славия” Емануил Гешев (Манчо). 
Като брат на враг на народа, топ полицаят на царския режим Никола Гешев, на Манчо 
не е било позволено да публикува мемоарите си за най-ранните моменти от история-
та на „белия” клуб. Единствено през 1985 година са отпечатани два текста, които са 
под редакцията на поета и славист Ангел Тодоров. Те виждат бял свят благодарение на 
факта, че последният е носител на званието „герой на социалистическия труд” и ред-
колегията на съвета за идеологическа работа при „белия” клуб ги пуска в един от бюле-
тините си. Нещата, които досега ви представихме станаха достояние на спортната 
общественост за първи път.

В миналия брой ви разказахме за усилената работа по превръщането на терена край 
Руски паметник в кокетно игрище. Запознахме ви с трудностите по придобиване на 
футболни обувки и екипи, представихме ви задочно и първия обущар на слависткия клуб 

Бай Насо. Изживяхме и ние вълнението по откриването преди 96 години на първия в София 
спортен магазин. Днес ще завършим тази пре любопитна поредица.

без да получим гол. В 
София бе видно, че бя-
хме най-силни и ни бе 
тясно. Затова отправи-
хме взор към футболна 
Варна. 

Беше през далечна-
та пролет на 1921 го-
дина. След дълги пре-
говори чрез телеграми 
и телефонни позвъня-
вания организирахме 
гостуване в Морската 
ни столица на първия 
ни отбор по покана 
на „Владислав”. Бъде-
щият наш най-голям 
спортен съперник си 
бе извоювал името на 
най-добрия отбор из-
вън пределите на сто-
лицата. Не беше лесно 
да се играе на неговия 
стадион и пред публи-
ка му. 

Пристигнахме във 
Варна, след дълго и 
уморително пътуване 
с влак. Любезните до-
макини ни посрещнаха 
още на гарата. Бяхме 
пътували през нощта 
и първата ни работа, 

ревен, с хубави врати. 
Беше добре направена 
и трибуната за зрители-
те. Тя бе изпълнена до 
краен предел, а около 
терена също имаше 
много публика.

Мачът почна. Пър-
вите пасове и удари не 
ни вървяха. Някак не 
ни стигаше простор. В 
началните минути се 
стремяхме главно да 
не допуснем гол, но уви 
почивката дойде при 
0:1. 

Но футболното щас-
тие е изменчиво. През 
второто полувреме 
вече, нагодили се към 
терена, ние нападахме. 
Притиснахме варнен-
ци в тяхната половина. 
„Славия” се развихри. 
Спечелихме три по-
следователни корнера. 
Спомням си третият бе 
отдясно. Застанах зад 
топката. Пред вратата 
им имаше много игра-
чи. От към морето ду-
хаше слаб вятър, кой-
то ни помагаше. След 

загуби мач на своето 
игрище. В последствие 
с тях, а и с „Тича” има-
хме много оспорвани 
срещи, но първият ми 
мач, завинаги 

ще остане 
в съзнанието ми 

като един чудесен спо-
мен.

В следващата глава 
на това повествование, 
„По гребена на години-
те”, ще се спра на някои 
други мои спомени 
от предисторията на 
„Славия”. На някои за-
бележителни случки от 
онова време, станали в 
квартала около Руски 
паметник. Ще разкажа 
„на живо” спомени за 
първия ни председа-
тел Пальо Благоев, за 
споменатите вече Бо-
рис Шаранков (Шаро) 
и Димитър Манолов 
(Найдо, Боянската 
мечка), за първите ни 
спортни гимнастиче-
ски занимания, за Иван 

Грамота връчена на Емануил Гешев за чудесното му 
представяне и заслугата му за победите в срещите с 
„Атлетик” и „Левски” през 1919 година

Емануил Гешев (Манчо), 
сниман през 50-те годи-
на на миналия ХХ век

Пролетта на 
1921 година, 
варненски 
плаж. Играчи 
от първия тим 
на „Славия” в 
морето, преди 
мача им с 
„Владислав” са 
най-голямата 
атракция за 
местните 
малчугани.
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Школата на „Славия” де-
монстрира силата си през 
сезон 2010-2011 в елитни-
те юношески и столични 
първенства. Едно второ, 
три трети, четвърто и пето 
място е равносметката 
като класиране за възпи-
таниците на „белия” клуб. 
С непримиримата си игра 
и воля за победа в мачо-
вете срещу силни съпер-
ници, славистите доказа-
ха, че притежават много 
по-сериозен потенциал, 
който би трябвало да раз-
крият в пълна степен през 
следващия шампионат. 
Ръководството, треньо-
рите на отделните фор-
мации и футболистите на 
„Славия” достойно защи-

тиха честта на най-стария 
роден клуб. Разбира се, 
най-тежък бе сезонът за 
тимовете ни в двете елит-
ни републикански групи.

Възпитаниците на Кра-
симир Мечев от Юноши 
старша възраст „А” спече-
лиха пет срещи от послед-
ните си 7 мача, но пореди-
ца от предизвестено леки 
победи на конкурентите 
им ги оставиха извън при-
зовата тройка. Утеха за 
тима може да бъде факта, 
че на „Овча Купел” бяха 
разгромени и шампиона 
„Литекс”, и втория „Черно-
морец”, а „Левски” измъкна 
0:0 с огромна доза шанс. 

Най-силният мач на 
„белите” в месеца дойде 

точно преди финала за 
Купата на България. Талан-
тите от школата показаха, 
как трябва да се играе 
срещу ЦСКА и победиха 
с 2:0. В тима на „белите” 
участваха  и Радослав Ва-
силев, който преди време 
се състезаваше за англий-
ския „Рединг”, вратарят 
Диян Вълков, Иван Здрав-
ков и Иван Иванов. Голо-
вете паднаха през вто-
рата част, след като през 
първото полувреме и два-
та тима имаха възможност 
да открият резултата, но 
след многобройните про-
пуски и пред двете врати 
полувремето завърши 0:0. 
Още в началото на втората 
част синът на бившия на-

ционален вратар Здравко 
Здравков – Иван Здрав-
ков, реализира първото 
попадение в мача със 
силен изстрел от нака-
зателното поле. Вторият 
гол за „белите” вкара Иван 

Винков от дузпа, отсъдена 
за игра с ръка на Велев на 
голлинията. Попадения-
та бяха аплодирани и от 
„бялата” агитка, дошла на 
терена след тренировка 
на представителния тим.  

Отборът на Мечев обаче 
загуби от „Сливен” и „Лю-
бимец” и това му коства 
медалите. 

Юноши Старша „Б”, 
ръководени от Христи-
ян Войнов, до последно 
преследваха фаворита в 
групата „Левски”, но на-
края останаха на втора 
позиция. Интересното е, 
че и тази формация на 
„Славия” завърши сезона 
с победа над ЦСКА с 2:1, а 
нападението реализира 
рекордните 78 попадения. 

В Елитната юношеска 
група до 17 години леген-
дата на „белите” Милчо Ев-
тимов заедно с момчетата 
си трябваше да се бори за 
всяка точка в група с напъ-
лно изравнени по сила 
отбори. „Славия” започна 
лошо сезона, последва 
стабилизиране и дълга се-
рия от мачове без загуба, 
но накрая заради контузи-
ите, късата резервна ска-
мейка и някои колебливи 
игри отборът се класира 
на пета позиция. Футболи-
сти като Васев, Хайдутов и 

Дринов обаче изглеждат 
като сериозно обещание 
за бъдещето.  

Юноши Младша „Б” на 
Емилиян Павлов до по-
следно водеха битка за 
второто място в групата, 
но накрая го отстъпиха на 
„Чавдар” (Етрополе). Реша-
ваща се оказа загубата на 
„белите” с 2:3 от шампи-
она „Левски”. И набор`95 
не пропусна „да накаже” 
ЦСКА с 2:1, а накрая със 
същия резултат бе побе-

ден и „Локомотив” (София). 
Детският „А” тим на 

„Славия”, ръководен от 
Ивайло Семерджиев до 
последния кръг преслед-
ваше „червените” за втора-
та позиция и дори ги побе-
ди в директен двубой с 2:0, 
но не успя да изпревари 
съперника, завършвайки 
само на точка след него.  
Деца „Б” на Радослав Геор-
гиев пък направиха един 
от най-качествените си 
мачове в групата срещу 

п ъ р в и я 
„Левски”. 
„Сините” 
д о й д о х а 
на „Овча 
к у п е л ” 
като убе-
д и т е л н и 
в о д а ч и 
в класи-
рането, а 
„ б е л ите ” 
ги по-
с р е щ н а -
ха като 
о т б о р 
от чел-

ната тройка, който има 
какво да покаже срещу 
най-силния тим в групата. 
Срещата привлече пове-
че от 150 зрители, които 
гледаха добър футбол. 
Гостите контролираха топ-
ката в по-големи периоди, 
а отборът на „Славия” се 
бранеше спокойно и раз-
читаше на контраатаки и 
статични положения, за 
да застраши вратата на 
съперника. „Левски” по-
веде с гол на Райков, вка-
рал с диагонален удар от 

Юноши старша „а” 
(род. 1992 г.), 

елитна група, пролет 2010/11

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

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

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

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

„Чавдар” - „Добруджа” 2:4

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

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

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

крайно класиране: 
1. „Литекс” 79:29 76 
2. „Черном.” 73:38 66 
3. „Левски” 83:32 64 
4. „Славия” 69:37 61
5. „Сливен” 63:39 60
6. „Добруджа” 57:37 5 8 
7. „Ботев” 74:61 58
8. ЦСКА 49:34 54
9. „Ч. море” 59:45 53
10. „Чавдар” 62:62 4 7 

11. „Пирин” 63:80 41
12. „Пирин 2001” 31:42 35 
13. „Локо” (Сф) 51:66 35 
14. „Берое” 49:71 32
15. „Видима” 38:73 31 
16. „Любимец” 37:89 30 
17. „Локо” (Пд) 47:85 29 
18. „Етър” 33:97 22

Юноши старша „Б” (род. 1993 г.)

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

XVIII кръг  
„Левски” – „Костинброд” 5:1 
”Септември” – „Локо” (Сф) 0:2 
”Славия” – ЦСКА 2:1 
”Витоша” – „Ботев 57” 6:2 
„ОФК Костинбр.” – „Академик” 1:4

крайно класиране 
1. „Левски” 76:5 52
2. „Славия” 78:12 46
3. „Локо” (Сф) 48:26 42
4. ЦСКА 58:17 37 
5. „Септември” 38:31 27 
6. „ОФК Костинбр” 17:46 17
7. „Академик” 23:37 17 
8. „Витоша” 15:70 12 
9. „Ботев 57” 16:67 8 
10. „Костинбр.” 9:67 5

Юноши младша „а” 
(род.1994 г.), 
елитна група

XXVII кръг
„Сливен” - „Берое” 1:1
„Черно море” - „Спартак-С” 1:1
„Славия” - „Пирин 2001” 1:1

„Ботев 2002” - „Чавдар” 1:2
ЦСКА - „Векта”  2:0
„Локо” (Пд) - „Локо” (Сф) --
„Литекс” - „Левски” 5:1
„Черноморец” - „Пирин”  отл.

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

XXIX кръг
„Спартак-С” - „Берое” 7:1
„Сливен” - „Пирин 2001” 0:0
„Черно море” - „Чавдар” 1:0
„Славия” - „Векта” 2:0
„Ботев 2002” - „Локо” (Сф) 2:1
ЦСКА - „Левски” 2:2
„Локомотив” (Пд) - „Пирин” 1:0
„Литекс” - „Черноморец” 5:2

XXX кръг
„Берое” - „Литекс” 0:0
„Черноморец” - „Локо” (Пд) 2:0
„Пирин” – ЦСКА 3:0
„Левски” - „Ботев 2002” 9:1
„Локомотив” (Сф) - „Славия” 2:1
„Векта” - „Черно море” 0:1
„Чавдар” - „Сливен” 0:1
„Пирин 2001” - „Спартак-С” 0:5

крайно класиране:
1. „Литекс” 70:32 67 
2. „Спартак” (Пд) 65:19 65 
3. „Левски” 71:26 61 
4. „Черно море” 47:28 59 
5. „Славия” 45:27 52 
6. „Черноморец” 46:41 47 
7. „Локо” (Пд) 44:47 43 
8. „Чавдар” 36:31 42 
9. „Пирин 2001” 34:38 36 

10. „Берое” 37:50 35 
11. „Векта” 30:49 33 
12. ЦСКА 39:54 32 
13. „Пирин” 22:40 28 
14. „Локо” (Сф) 20:53 28 
15. „Ботев 2002” 29:65 28 
16. „Сливен” 16:51 18

Юноши младша „Б”
(род. 1995 г.)

XXV кръг  
”Костинброд” – „Септември” 2:3 
ЦСКА – Кремиковци 7:0 
”Академик” – „Славия” 0:4 
”Витоша” – „Левски-Рак.” 1:6 
”Левски” – „ОФК Костинбр.” 7:0
 
XXVI  кръг  
”Септември” – „Левски” 0:2 
”Кремиковци” – „Костинбр.” 1:2 
”Славия” – ЦСКА 2:1 
”Чавдар” – „Академик” 5:0 
”ОФК Костинбр.” – „Локо” (Сф) 0:6 

XXVII кръг 
”Локо” (Сф) – „Септември” 1:1 
”Левски” – „Кремиковци” 15:0 
”Костинброд” – „Славия” 0:10 
ЦСКА – „Чавдар” 2:3 
”Академик” – „Левски-Рак.” 0:2 
 
XXVIII кръг 
”Кремиковци” – „Локо” (Сф) 0:4 
”Славия” – „Левски” 2:3 
”Чавдар” – „Костинброд” 6:0 
”Левски-Рак.” – ЦСКА 0:1 
Витоша” – „Академик” 1:5 

XXIX кръг  
”Локо” (Сф) – ‘Славия” 1:2 
”Левски” – „Чавдар” 2:3 
”Костинбр.” – „Левски-Рак.” 1:3 
ЦСКА – „Витоша” 5:0

XXX кръг  
”Септември” – „Костинброд” 2:1 
”Чавдар” – „Локомотив” (Сф) 4:1 
”Левски-Рак.” – „Левски” 0:7 
”Витоша” – „Костинброд” 1:2

крайно класиране:
1. „Левски” 116:9 63 
2. „Чавдар” 88:18 50
3. „Славия” 99:16 48 
4. ЦСКА 89:13 44
5. „Локо” (Сф) 57:23 42
6. „Септември” 44:34 41 
7. „Левски-Р” 52:30 40 
8. „Академик” 26:82 22 
9. „Костинбр.” 16:77 14 
10. ОФК „Костинбр” 14:99 10 
11. „Кремиковци” 17:93 10 
12. „Витоша” 10:134 1 

Деца „A” (род. 1996 г.)

XXVIII кръг  
”Люлин” – „Академик” 3:4 
”Интер” – „Чавдар” 0:3 
”Левски-Рак.” – „Локо 101” 1:0 
”Лъвчета” – „Витоша” 0:5 
”Левски” – ЦСКА 2:0 
”ОФК „Костинбр.” – „Локо” (Сф) 1:0
 
XXIX кръг  
”Локо” (Сф) – „Левски” 2:1 
ЦСКА – „Лъвчета” 3:0 
”Витоша” – „Славия” 0:3 
”Локо 101” – „Интер” 1:2 
”Чавдар” – „Люлин” 3:0 
”Академик” – „Септември” 0:0 
 
XXX кръг  
”Септември” – „Чавдар” 0:2 
”Люлин” – „Локо” (Сф) 2:6
„Левски-Рак.” – „Витоша” 3:0 
”Славия” – ЦСКА 2:0 
”Лъвчета” – „Локомотив” (Сф) 0:4 
”Левски” – ОФК „Кoстинбр.” 1:0

крайно класиране: 
1. „Левски” 141:9 71 
2. ЦСКА 105:19 61 
3. „Славия” 97:20 60
4. „Левски-Р.” 63:23 60 
5. „Чавдар” 74:13 57 
6. „Локо” (Сф) 60:16 48
7. ОФК „Костинбр.” 76:35 48 
8. „Септември” 43:49 31 
9. „Академик” 29:67 26 
10. „Интер” 20:86 21 
11. „Лъвчета” 20:95 17 
12. „Люлин” 27:114 10 
13. „Локо 101” 21:121 10 
14. „Витоша” 17:126 6

Деца „Б” (род. 1997 г.)

XXV кръг  
”Люлин” – „Септември” 1:2 
ЦСКА – „Лъвчета” 6:2 
”Академик” – „Славия” 1:10 
”Обеля” – „Чавдар” 0:8 
”Локо 101” – „Левски-Рак.” 0:6 
”Левски” – „ОФК Костинбр.” 3:0 
”Локо” (Сф) – „Левски-Чеп.” 0:6 
”Интер” – „Н. Искър” 0:3

XXVI кръг 
”Септември” – „Левски” 0:6 
”Лъвчета” – „Люлин” 1:4 
”Славия” – ЦСКА 0:4 
”Чавдар” – „Академик” 
”Левски-Рак.” – „Обеля” 6:2 
”ОФК Костинбр.” – „Локо” (Сф) 0:15 
”Левски-Чеп.” – „Интер” 6:0 
”Н. Искър” – „Локо 101” 3:0

XXVII кръг  
”Локо” (Сф) – „Септември” 5:1 
”Левски” – „Лъвчета” 9:0 
”Люлин” – „Славия” 0:7 
ЦСКА – „Чавдар” 0:4 
”Академик” – „Левски-Рак.” 0:10 
”Обеля” – „Локо 101” 1:0 
”Интер” – „ОФК Костинбр.” 4:7 

”Левски-Чеп.” – „Н. Искър” 3:2 

XXVIII кръг  
”Септември” – „Интер” 8:0 
”Лъвчета” – „Локомотив (Сф) 0:8 
”Славия” – „Левски” 1:1 
”Чавдар” – „Люлин” 3:0 
”Левски-Рак.” – ЦСКА 0:1 
”Локо 101” „Академик” 2:1 
”ОФК Костинбр.” – „Левски-Чеп.” 4:2 
”Н. Искър” – „Обеля” 1:2

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

XXX кръг  
”Септември” – „ОФК Костинбр.” 13:0 
”Лъвчета” – „Левски-Чеп.” 1:3 
”Славия” – „Интер” 5:0 
”Чавдар” – „Локо” (Сф) 5:2 
”Левски-Рак.” – „Левски” 0:5 
”Локо 101” – „Люлин” 0:6 
”Обеля” – ЦСКА 1:6 
”Н. Искър” – „Академик” 1:1
 
крайно класиране
(първа осмица)
1. „Левски” 202:8 84 
2. „Чавдар” 208:13 80 
3. „Славия” 168:27 73 
4. ЦСКА 140:27 72 
5. „Септември” 129:44 63
6. „Левски-Р” 78:30 59 
7. „Локо” (Сф) 120:32 58 
8. „Обеля” 60:94 36

и юноши, и деца показаха 
как се бие ЦСКА...

Иван Иванов пробива през защитата на „червените”

въздуха. В самия край на 
първото полувреме защит-
никът на „белите” Кристиан 
Кръстанов изравни от пряк 
свободен удар. „Славия” 
можеше да спечели сре-
щата в заключителните ми-
нути на двубоя. Изчистена 
напред след корнер топка 
достигна до високия цен-
трален нападател на „бели-
те” Стилиян Радев. Той я ов-
ладя и нахлу в половината 
на „Левски”, недостижим за 
спринтиращите след него 
защитници. От границата 
на наказателното поле на-
падателят стреля силно 
по диагонала, но вратарят 
Мичев плонжира и изби. 
Уви, „Славия” отстъпи на 
„Пирин” в последвалите 
елиминации за републи-
канско първенство. В Со-
фия „белите” победиха с 2:1 
след голове на Стоименов 
и Иванов, но на реванша 
отстъпиха с 3:0.

Страниците подготви: 
Калоян АТАНАСОВ

Набор`94 изпрати тежък сезон 

купа „лидъл” за 
най-малките от 
набор`98

Децата на „Славия” родени през 1998 г. победи-
ха ЦСКА с дузпи на финала и спечелиха турнира за 
купата на „Лидъл”. Медалите на участниците бяха 
връчени от Христо Стоичков под шапитото на Цирк 
„Балкански”. Турнирът, организиран от ръководство-
то на  новака в „Б” група „Сливнишки герой”, голямата 
търговска верига „Лидъл” и най-успешният български 
цирк в последните години – Балкански”, се превърна 
в истински празник за малчуганите. На полуфиналите 
ЦСКА победи „Сливнишки герой” с 2:0, а „Славия” се 
наложи над „Чавдар” (Етрополе) с 2:1.Финалът пред-
ложи красив футбол. ЦСКА поведе с 1:0, след това 
„Славия” обърна, а в последните минути „червените” 
изравниха – 2:2. При дузпите „белите” стреляха без 
грешка, а един от футболистите на ЦСКА би в аут и 
така първото място бе спечелено от момчетата на 
Здравко Здравков.

Момчетата на Здравко Здравков вече знаят как 
се печелят купи
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Руският гранд „Ди-
намо” (Москва) откри-
то прояви апетит към 
звездата на „Терек” и 
българския национа-
лен отбор Благой Геор-
гиев. Българинът оба-
че заяви, че след като 
има действащ договор 
с тима от Грозни, засега 
предпочита да си оста-
не там. Слухове го пра-
щаха и в „Бешикташ”, 
но бившият футболист 
на „Славия” не се влияе 
от медийните писания. 
Той даде обширно ин-
тервю за руския сайт 
www.championat.ru, 
пред който сподели, че 
представители на тур-
ския гранд са го търси-
ли по телефона, но до 
нищо сериозно не се е 
стигнало. 

Благо успя и да за-
пише името си в исто-
рията на клуба си със 
златни букви: той стана 
първият играч на „Те-
рек”, който отбелязва 
гол на чисто новия ста-
дион „Ахмад-Арена”, 
който е с капацитет 
30 000 места, в двубой 
срещу „Анжи”. Съоръ-
жението бе открито 
седмица преди това с 
демонстративен дву-
бой, в който 

участваха звезди 

като Марадона, Фиго, 
Фабиен Бартез и дру-
ги.  Срещу „Анжи” 
българският национал 

донесе победата на 
„Терек” с 1:0 в първия 
мач от програмата на 
десетия кръг в руска-
та Висша лига. В 45-ата 
минута Благо стреля 
неспасяемо от пряк 
свободен удар и пра-
ти топката в мрежата 
на вратаря Ну-
кри Ревишвили 
за 1:0. Първото 
попадение на 
Георгиев този 
сезон се оказа 
достатъчно за 
„Терек” да запи-
ше третата си по-
беда и да се из-
качи на десетото 
място с актив от 
11 точки. Цял 
мач за „Анжи” 
пък игра бра-
зилската звезда 
Роберто Карлуш. 
Видеото с неве-
роятния гол на 
Благо Георгиев 
все още може да 

бъде видяно в мрежа-
та за видеосподеляне 
„YouTube”. 

Друг българският 
национал Чавдар Ян-
ков записа пълни 90 
минути за отбора си 
„Ростов” при гостува-

последната 16-а 
позиция със седем 
точки. В послед-
ния изигран кръг  
„Ростов” претърпя 
тежка загуба с 1:3 
от ФК „Краснодар” 
у дома. Български-
ят халф отново бе 

през цялото 
време 

на терена. След по-
ражението тимът 

на Чавдар Янков се 
смъкна до 11-ото мя-
сто в класирането.

Три германски от-
бора пък имат интерес 
към Димитър Рангелов 
и се водят преговори с 
тях за евентуалното му 
преотстъпване от „Бо-
русия” (Дортмунд), спо-

„Динамо” (москва) с интерес към Благо,
Янков и мболи завършват наравно в Русия

защото той играе в Бун-
деслигата. Със сигур-
ност Рангелов няма да 
бъде продаван, а става 
дума за нов наем”, спо-
дели Ананиев. През из-
миналия сезон 

нападателят 
записа 

участие едва в един 
мач на „Борусия” и пре-
мина като преотстъпен 
в израелския „Макаби” 
(Тел Авив). Интерес 
към Рангелов проявя-
ва и „Хайдук” (Сплит), 
който е воден от Кра-
симир Балъков. До-
като е във ваканция, 
нападателят не почива 
напълно. От „Борусия” 
му е изпратена инди-
видуална програма, с 

Георгиев си остава основна величина в тима си и 
този сезон

Това 30 000-хилядно съоръжение винаги ще помни първия 
паднал гол – този на Благой Георгиев. Инвестициите и 
бляскавата церемония могат да са само една утопия за 
футболните запалянковци в България, които едва ли ще 
видят подобна арена у нас. 

5

Изтичат последните 
минути на надеждата за 
феновете на „Славия” във 
финалния мач за Купата 
на България срещу ЦСКА. 
Запалянковците на „чер-
вените”, за които по тра-
диция вторият по сила 
клубен турнир у нас вина-
ги е бил смятан за утеши-
телен, ликуват. Радват се 
като деца на всяка симу-
лация на Спас Делев, на 
всеки фаул, аут или тъч, 
от който могат да се спе-
челят няколко секунди 
и да се доближат до така 
„маловажния” трофей. 

Някъде в този момент 
Виктор Генев поема топ-
ката по левия фланг, навъ-
рзва трима бранители в 
червено и центрира в пе-
налта. Там кълбото попа-
да у Радослав Димитров. 
Шут! Караджов спасява; 
Божов отнема отбитата 
топка, завърта се и връща 
към Димитров; Меси от-
ново стреля, този път от 
2 метра – отново в ръце-
те на вратаря! Публиката 
на „армейците” замлъква 
в стрес, а трихилядната 
славистка агитка оглася с 
мощен рев трибуните на 
„Васил Левски”. 

Уви, нищо повече не се 
случва. Червен картон за 
Жосиас Басо след поред-
ното артистично падане 
на Спас Делев. Още 5 ми-
нути въргаляне по тере-
на в червено. Последен 
съдийски сигнал. Радост 
за ЦСКА, огромна болка 
за „Славия”. 

Никой не знае какво 
можеше да се случи в 
този финал, ако Дими-
тров бе изравнил резул-
тата при един от двата си 
удара в края на мача. Но 
„ако” е велика дума, а гор-
чивата истина е, че „бели-
те” заслужиха с играта си 
да загубят тази среща. 

Футболистите и тех-
ният треньор Емил Велев 
бяха длъжни да хвърлят 
всички сили в името на 
трофея и в името на неве-

роятната си публика, ко-
ято след 15 „сухи” години, 
и след ужасяващо слаб 
пролетен полусезон от-
ново бе там, на стадиона, 
и макар да отстъпваше 
количествено на „армей-
ците”, ги превъзхождаше 
в пъти откъм качество. 

Финалът за купата не 
е място за експеримен-
ти, а такива имаше мно-
го в стартовия състав на 

„белите”. Централният 
защитник Виктор Генев 
вместо адаша си Дениран 
отляво на отбраната, като 
дефанзивен халф отпред 
– разочаровалият през 
цялата 2011 година Том 
Мансаров. В средата на 
терена – Павле Попара, 
поиграл едва няколко 
минути след близо 12 
месеца лечение на тежка 
травма, а до него Илия 
Илиев, прясно възстано-
вен от контузия в рамото. 
По лявото крило Жуниор 
– налаган на този пост на-
сила и доказал в редица 
мачове, че мястото му е 
в центъра на атаката. И 
така нататък, и така на-
татък...

В началните минути 
ЦСКА даде да се разбере, 
че е готов да загуби мача 
– футболистите на иначе 
почти безгрешния през 
сезона Милен Радука-

нов бяха наляли 
олово в краката, 
действаха при-
пряно и бъркаха 
всеки трети пас. 
И обратно – сла-
вистите демон-
стрираха све-
жест и острота в 
атаките, а удари 
на Радослав Ди-
митров и Павле 
Попара минава-

ха встрани от целта. 
До 39-ата минута на 

мача не се виждаше как 
„армейците” ще пробият 
добре организираните в 
защита „бели”. Но точно 
тогава хроничният про-
блем на „Славия” – детин-
ските грешки в центъра 
на отбраната, отново 
провалиха тима. Дълъг 
пас на Янчев намери 
Маркиньос, който с леко-
та се освободи от Басо и 
мигновено върна топката 
покрай безучастно на-
блюдаващите бранители 
към непокрития Делев– 
1:0. 

Секунди след това 
„Славия” изпусна златен 
шанс да се върне в мача 
– Николай Божов изне-
нада гардиращия топката 
Апостол Попов и през тя-
лото му нанесе шут, който 
мина между краката на 
падащия Караджов, но не 

и през ръцете му.
След почивката „бе-

лите” бяха принудени 
да отворят играта и да 
търсят изравняването. В 
тези мигове си пролича, 
че не са научени как да го 
правят. Креативните фут-
болисти Илиев и Попара 
бяха заменени, тъй като 
нямаше как да изиграят 
цял мач на високо ниво 
след дългото лечение 
на травми, а заменилите 
ги Христов и Георгиев 
така и не намираха път 
към Божов и към врата-
та на „червените”. ЦСКА, 
от своя страна, наложи 
пълен контрол върху 
двубоя и започна да кон-
траатакува много опасно. 
Емил Петров правеше 
мача на живота си – сами 
срещу него по два пъти 
оставаха Спас Делев и 
Нелсън, но Емо пазеше 
като лъв и отърваваше 
вратата от втори гол. От 
футболистите пред него 
се искаше само да създа-
дат положение и да го ре-
ализират. Уви, направиха 
само едно, но съдбата им 
обърна гръб. 

Жалко, наистина. 

Жалко за инфарктните 
емоции в четвъртфинала 
срещу „Черноморец” и 
полуфинала срещу „Пи-
рин”. Жалко за страхотна-
та агитка, в която имаше 
толкова много младост 
и надежда, но и толкова 
много тъга след послед-
ния съдийски сигнал. 
Жалко и за някои от фут-
болистите, които дадоха 
толкова много от себе си 
за достигането до финала 
за сметка на други. 

Колкото и да е тъжно 
обаче, това е положени-
ето. Финалът е загубен, 
а животът продължава. 
Този толкова разоча-
роващ сезон е вече зад 
гърба на „Славия”, а на 
дневен ред пред ръко-
водството стои да напра-
ви така, че в следващия 
финал отборът да е по-
силен от съперника си. 

Първата стъпка в тази 
посока вече е факт. Емил 
Велев бе освободен от 
поста на старши треньор 
в клуба, тръгнаха си и ня-
колко от играчите с фигу-
ративни функции. Остава 
да се надяваме, че е за 
добро. 

Мнозина смятат, че 
мачът на 25 май бе шанс, 
какъвто скоро няма да 
се отвори пред „Славия”. 
Запалянковците обаче са 
длъжни да вярват – така, 
както го правеха и през 
тази, и в предишните 
„нулеви” години. Защото 
именно те са „Славия” в 
момента. А не ръковод-
ството, треньорите или 
играчите. 

Иван ВАЛЕНТИНОВ

СTAТИСТИКА
купа на България

Финал, 25.05.2011 г.
Цска – „славия” 1:0

„славия”: 1. Петров, 18. Филипов, 35. Молдованов, 4. Басо, 22. Ге-
нев, 27. Мансаров, 8. Попара (58 – 9. Христов), 7. Илиев (52 – 5. Геор-
гиев), 20. Димитров, 44. Жуниор (79 – 19. Кушев), 17. Божов.
Голмайстор: 1:0 Делев (39).
съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Димитров, Кушев, Басо.
Червен картон: Басо.
софия, ст. „васил левски”, 18 000 зрители.

Феновете трябва да запазят вярата си, 
защото само те са „Славия” в момента

Вратарят 
на „бели-
те” Емил 
Петров е 
потресен от 
поредната 
симулация в 
„червено 

Секунди след гола на „армейците” Николай Божов 
можеше да върне усмивките в слависткия лагер   

нето на „Криля Сове-
тов”, завършило 2:2. 
Като титуляр за дома-
кините от Самара за-
почна друг бивш играч 
на „Славия” – люби-
мецът на феновете и 
най-добрият вратар в 
българското първен-
ство Райс Мболи. След 
равенството „Ростов” 
зае 11-ото място във 
временното класира-
не с 11 точки. „Криля 
Советов” остана на 

ред агента на напада-
теля бившия вратар на 
„Славия” Антонио Ана-
ниев. 28-годишният 
българин има договор 
с тазгодишния шампи-
он в Бундеслигата до 
лятото на 2013-а годи-
на. „Фрайбург”, „Айн-
трахт” (Франкфурт) и 
„Инголщат” се интере-
суват от Митко. Ако не 
остане в „Борусия”, за 
него най-добре ще е да 
премине в първия тим, 

която той да поддържа 
форма.

Асен Караславов за 
поредна година няма-
ше щастието да влезе 
в Първа Бундесли-
га с тима си „Гройтер 
Фюрт”. Записа 17 мача, 
в които вкара един гол. 
В това число влизат и 
трите месеца, които 
той изпусна заради 
контузия.

Ангел ГЕОРГИЕВ
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Волейболният тим 
на „Славия” ста-
на шампион при 

юношите старша възраст. 
На финала на Държав-
ното първенство, про-
ведено в София, „белите” 
победиха „Пирин Балкан-
строй” с 3:2 (28:26, 23:25, 
25:16, 28:30, 15:9) и взеха 
златото в собствената си 
зала „Панайот Пондалов”. 
Славистите бяха шумно 
аплодирани от много-
бройните си привърже-

ници, които не престава-
ха да ги подкрепят през 
целия мач.

Шампанско и атрак-
тивни акробатични изпъ-
лнения ознаменуваха 
големия успех на състе-
зателите, които бяха по-
следната година старша 
възраст.

Двубоят на „Славия” с 
„Пирин Балканстрой” бе 
много оспорван финал, 
изпълнен с доста обра-
ти и драматизъм, а ин-
тересът към изявите на 
младите волейболисти 
препълни зала „Панай-
от Пондалов”, като дори 
имаше и много право-
стоящи.

За пореден път стра-
хотен мач за „Славия” 
направиха младежките 
национали Борислав 
Георгиев и Венцислав 
Рагин, които бяха ос-
новният мотор на сла-
вистите. „Белите” бяха 
много по-добрият отбор 
в мача, като победата 
им можеше да бъде още 

„Славия” спечели титлата при 
юношите старша възраст
по-категорична. Много-
бройните непредизви-
кани грешки в края на 
някои от геймовете по-
могнаха на състава от 
Разлог да достигне до 
решителен тайбрек.

В решаващата пета 
част славистите пока-
заха истинска класа, 
като успяха да пречупят 
съперника с голяма раз-
лика. Волейболистите 
на „Славия” стартираха с 
огромен хъс и поведоха 
с 5:2. До края на гейма 
те увеличиха разликата, 
като надиграха напълно 
„Пирин”, триумфирайки с 
15:9 и общо 3:2 гейма.

Четирима състезатели 
на софийския клуб: Алек-
сандър Кордев, Венцис-
лав Рагин, Борислав Ге-
оргиев и Мартин Иванов 

са част от младежкия на-
ционален отбор на Бълга-
рия, който ще участва на 
световно първенство в 
Бразилия през август.

„Изключително съм 
доволен съм от победата 
и извоюването на шампи-
онската титла, заяви стар-
ши треньорът на „белите” 
Брунко Илиев. Във фи-
налния мач стигнахме до 
пети гейм, защото аз съм 
казал, че когато победиш 
един път отбор в предва-

рителната група, после 
често става обратното. 
Хубавото беше, че издъ-
ржахме. Съперникът на 
полуфинала игра пет 
гейма, докато ние три и 
може би там малко ни 
беше предимството. До 
тайбрек се стигна, за-
щото направихме много 
елементарни грешки в 
края на геймовете. Рад-
вам се, че сме шампио-
ни, защото беше много 
трудна година. Не мо-

жеше да се работи нор-
мално - едни в „Левски 
Волей”, други при мъжете 
на „Славия”. Но накрая 
успяхме! За мен е голямо 
удовлетворение и голя-
ма радост, защото може 
би това ми е за последно, 
няма да се занимавам по-
вече с треньорство. Все 
още не съм решил окон-
чателно, но ако остана, 
няма да е на по-високо 
ниво, а ще бъде работа с 
малки деца”, завърши „бя-
лата” легенда. 

Стартов състав на 
„Славия” във финалния 
мач с „Пирин Балкан-
строй”:

Божидар Алексан-
дров, Александър Кор-
дев, Венцислав Рагин, 
Борислав Георгиев, 
Силвестър Иванов, 
Илиян Пейчинов, Мар-
тин Иванов-либеро                                 

Асен ДАСКАЛОВ

Р а з п р е д е л и -
телят на “Сла-
вия” Борислав 
Георгиев даде 
интервю след 
края на финалния 
мач в Държавно-
то първенство 
по волейбол при 
юношите стар-
ша възраст 
между “белите” 
и “Пирин Балкан-
строй” (3:2).

- очаквахте 
ли шампионската титла?

- Аз лично нямах големи очаквания и смятах, че мо-
жем да постигнем класиране в четворката на първен-
ството. Защото не съм тренирал с този отбор. Дойдо-
хме с Венци Рагин в последния момент, след един се-
зон с мъжкия отбор на „Левски“ и впоследствие мачо-
ве с националния младежки отбор. Но след като вчера 
бихме на полуфинала „Виктория Волей“ (Пловдив) бях 
сигурен, че ще спечелим днес шампионската титла. 
Не очаквах само, че ще бъде толкова труден мач. Ние 
победихме „Пирин“ в първия ден от предварителната 
група с 3:0 лесно, и общо взето тези два гейма, които ни 

взеха във финалния мач, са от наши грешки, както и 
от неопитността на повече от момчетата, защото това 
са им първи финали. Но много се радвам, че ние два-
мата, като по-опитни успяхме да обединим отбора и 
да му вдъхнем желание и мотивация. С този успех ста-
нахме шампиони за последно, защото вече излизаме 
от старша възраст и ще играем само при мъжете.

- показа много емоции по време на мачовете, 
така ли е винаги?

- Да, вярно. Често ме изкарват извън нерви. Но 
това е нормално. Има и яд има, и радост. Важно е на-
края да е радостта.

- сега продължавате с венци рагин директно с 
националния младежки отбор?

- Да, започваме подготовка в Правец, няма почив-
ка. Ще се опитам да помолим за един-два дни, но не 
се знае дали ще ни дадат. Всичко зависи от треньора. 
Ако прецени да ни пусне ще бъде много добре, защо-
то в момента се чувствам много уморен психически 
и физически. Така че добре ще ми се отразят два дни 
почивка.

- какви амбиции имаш сега?
- Да направим една хубава подготовка с младе-

жите. Живот и здраве на световното първенство в 
Бразилия да постигнем добро класиране. Не позна-
вам отборите, но ако играем както наистина можем, 
предполагам че успехите ще дойдат сами.

“След победата срещу „Виктория Волей” 
вече бях сигурен, че сме шампиони”

Разпределителят Борислав 
Георгиев (номер 6) има основ-
на заслуга за спечелването на 

поредната шампионска титла 
от школата на „Славия“

Младите слависти заслужено ликуват с 
шампионската титла  

Легендата на клуба 
Брунко Илиев има 
голям принос за 
златните медали на 
„белите”

Тази година се-
зонът на ледения 
стадион на „белите” 
започна по-рано от 
обичайното. Още на 
30 май леденото поле 
вече бе готово да по-
срещне тренировки. 
Причината за този 
ранен старт на сезона 
е, че ледът е ангажи-
ран от хора от руска-
та школа по фигурно 
пързаляне. Две руски 
и една казахстанска 
двойки за юноши и 
девойки (на възраст 
от 14 до 19 г.) трени-
рат по над 5 часа все-
ки ден.

Разговаряхме с 
Ксения Румянцева, ко-
ято заедно със своята 
колежка Екатерина 
Журина са ангажи-
рани с подготовката 
на фигуристите. „Ние 
сме от московска дет-

ско-юношеска школа 
(ДЮШ 37) и дойдохме 
тук за да се подготвя-
ме в рамките на един 
месец. Ще останем в 
София до 1 юли, споде-
ля руската специалист-
ка - За първи път идва-
ме и сме изключително 
доволни от предоста-
вените условия. Не се 

губи време от залата 
до хотела и ресторан-
та. Получаваме много 
помощ и разбиране 
от хората в „Славия” 
– треньорката по 
танци на лед Оксана 
Потдикова-Миланова 
(бел. авт. – съпруга 
на хокеиста и тре-
ньор в клуба Мартин 

Миланов), както и хо-
реографката Надежда 
Христова (бел. авт. 
– майка на фигурист-
ката Славяна Ценова). 
Разбира се, големи 
благодарности и за 
председателя на клу-
ба – Георги Миланов 
за възможността да 
тренираме по това вре-

Както всяка година в началото 
на юни международната феде-
рация по хокей на лед публику-
ва календара на състезанията за 
следващия сезон. В него прави 
впечатление, че на нашата столи-
ца е поверено домакинството на 
две световни първенства. От 12 
до 18 март в София ще се състои 
световния шампионат за юноши 
до 18 г. в трета дивизия – група 
„А”. Участници освен нашите на-
ционали ще бъдат отборите на 
Белгия, Нова Зеландия, Тайван, 
Мексико и ЮАР. През април ще 
се състои и второто събития в 
столицата – световното първен-
ство за мъже във втора диви-
зия – група „Б”. От 2 до 8 април 
в Зимния дворец националите 
ни ще се срещнат с отборите на 
Белгия, Китай, Мексико, Израел 
и ЮАР. Шефът на „Славия” Георги 
Миланов, който е и треньор на 
националния отбор очаква труд-
ни мачове:„Международната фе-
дерация промени регламента, по 

който досега се провеждаха светов-
ните първенства в повечето групи. 
Ние продължаваме да сме във втора 
дивизия, но тя вече е разделена на 
„А” и „Б” групи. Победителят от наша-
та „Б” група ще играе в „А”, докато по-
следните два отбора ще изпаднат в 
трета дивизия. Това означава, че ще 
трябва да се борим за минимум две 
победи, за да си гарантираме оста-
ване в дивизията.”

През тази година национали-

те успяха да запазят мястото 
си в групата като на световно-
то първенство в Загреб (10-19 
април) взеха задължителна по-
беда срещу Ирландия (6:0) и за-
писаха очаквани загуби срещу 
Хърватска (2:17), Румъния (1:10), 
Исландия (2:3) и Китай (6:12).

Женският национален отбор 
ще трябва да играе квалификация 
за влизане в група „Б” на Втора 
дивизия. Квалификацията ще се 
състои в Испания като все още 
не са определени датите и мя-
стото на провеждането й. Там на-
шите ще спорят със съставите на 
ЮАР, Испания, Турция, Ирландия 
и Мексико. Първият и вторият от-
бор в крайното подреждане ще 
участват на световното във Втора 
дивизия в Сеул заедно с отбори-
те на домакините от Република 
Корея, Белгия, Исландия и Полша.

Страницата подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Фигурно пързаляне
Руски национали тренират на стадион „Славия” 

Руснаци, казахстанци и българи са заедно на леда преди поредната тренировка

ме на годината тук. 
Смятам, че и догоди-
на отново ще дойдем 
да се подготвяме в 
София.” 

Руските двойки 
– Валерия Зенкова 
– Валерий Синицин, 
Eлизавета Третякова 
– Александър Савин 
и Ветина Попова – 
Юрий Власенко, как-
то и казахстанците 
Оксана Климова – 
Кац и Денис Смирнов 
се готвят сериозно за 
състезанията от но-
вия сезон. Първата 
цел пред тях е турнир 
за юниори от вери-
гата „Гран При” през 
септември, а другите 
предизвикателства 
са първенството на 
Русия, както и све-
товното в началото 
на следващата кален-
дарна година.

Хокей на лед
Две световни по хокей ще има в София догодина

Хокеистите ни се справиха с Ирландия през 
тази година, но ги очакват трудни съперни-
ци на световното в София през 2012

Борислав 
Георгиев: 
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Агитката на „Славия” сътвори 
уникално шоу във финала за купата на 
България. „Белите” фенове направиха 
безпрецедентна хореография, 
вееха знамена, разпънаха гигантски 
флаг с клубната емблема, както 
и транспаранти с изписани на 
тях всичките 12 години, когато 
славистите са печели националния 
трофей. А с цялостното си поведение 
в мача показаха непреходните 
стойности на „бялата” омая.
Всичко за „белите” фенове на стр. 6 

„Белите” баскетболистки отново стигнаха 
до медалите. Момичетата на Надка Голчева 
спечелиха бронза при девойките до 18 години, след 
убедителен успех в малкия финал с 69:56 над „Лукойл 
Нефтохимик”. Още в самото начално славистките 
дръпнаха напред в резултата и след десет минути 
игра водиха със 17-15. Почивката дойде отново в 
полза на „Славия” 34-21. Най-голяма бе разликата в 
третата четвърт, когато столичният тим водеше 
с цели 22 точки. Най-рузлтатна за победителите бе 
Мартина Николова със 17 точки, Богомила Божилова 
се отчете с 12, а гардът Дора Севова добави 12. 
Поредният успех в „бялата” баскетболна школа 
е още едно доказателство за чудесната работа с 
подрастващите в клуба.    

Любовта към „Славия” е не-
подвластна на разстоя-

ния. Това се потвърди и 
на финала за купата. 
За най-важния мач в 
последните 15 години 
привърженици на „бе-
лите” дойдоха от цяла 
България, а и от чужби-
на. 
Още за славистите от 

страната и странство на 
стр. 7
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Както повелява традицията „белите“ 
фенове отново се отправиха в чужбина за 
мач на националния футболен отбор. Този 
път това бе европейската квалификация 
в Черна гора. Основната славистка 
група си спретна круиз по Адриатика 
и след посещение в Дубровник, Будва и 
Котор, заедно с другите привърженици 
на „Славия“, идващи директно от София 
зае местата си в българския сектор на 
стадион “Подгорицом”. 

Славистката волейболна школа за пореден път 
доказа, че е най-добрата у нас. Възпитаниците 

на Брунко Илиев спечелиха отново 
шампионската титла при юношите старша 

възраст, както и преди две години. Остава 
надеждата, че младите таланти ще останат 

в „Славия” и ще донесат ценния трофей и при 
мъжете.

Още за слависткия триумф на стр. 18   


