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Така най-точ-
но може да се 
охарактеризи-

ра отминалия есенен 
дял на шампионата. В 
него славистите по-
стигнаха осем победи, 
но у дома направиха 

три издънки със сре-
дняците „Видима-Ра-
ковски” и „Миньор”, 
както и срещу девет 
души от „Черно море”. 
Наредиха се на пето 
място с възможност за 
атака на местата за ев-

1986 – „белите” заслужиха 
Балканската купа на стр. 12-13

роизлаз, но с пропи-
лените шест точки на 
„Овча купел”, можеха 
да мечтая и за титла-
та напролет. Биха на 
„Армията” непознава-
щия загуба ЦСКА, но 
се препънаха у дома 
срещу същите „армей-
ци” в най-важния мач 
за сезона. Спечелиха 
като гости на есенния 
шлагер „Черноморец” 
в зрелищен мач, но 
загубиха катастрофал-
но на неутрален терен 
от хита „Лудогорец”. 
И още, и още толкова 
противоречиви изя-
ви, оставиха смесени 
чувства в сърцата на 
„белите” фенове. А те 
си обичат отбора. До-
казаха го в дербито 
с ЦСКА на стадиона 
в полите на Витоша, 
когато бяха поне два 

Мартин 
Кушев в 

откровен 
разговор 

на стр. 8-9

пъти повече от тези 
на „червените”. Но за 
да се върне трайно 
доверието, трябва 
да дойде и радостта. 
Но не под формата 
на спорадични фо-
йерверки, а като се 
изгради един посто-
янен манталитет на 
отбор победител. На 
състав, който може да 
се мери с най-силните 
у нас. И да ги побеж-
дава. Това момчетата 

на Кушев го показаха 
в някои мачове през 
есента, остава да го 
потвърдят на пролет. 
За да се стигне и до 
мечтаната Европа, от-
далечила се вече на 16 
години разстояние. Но 
най-вече за да се по-
стави основа на един 
тим, който да донесе 
голямата радост в спе-
циалния сезон за „Сла-
вия”, който започва 
през август догодина.   
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Бюлетин
Децата на „Славия”
Уважаеми читатели, в този брой възобновя-

ваме една от любимите ваши рубрики – „Децата 
на „Славия”. Днес ви представяме малката ча-
ровница Ерика. Славистка трето поколение тя 
с гордост носи бялата фланелка и емблемата на 
„Славия” за радост най-вече на щастливия си 
дядо Иван Бошнаков.

Очакваме вашите снимки на малките по-
читатели на „Славия” или на домашните ви 
любимци прегърнали славистката традиция, 
или на нещо друго интересно, на което сте се 
натъкнали свързано с „бялата” идея, както и 
текст към тях. Всички изпратени фотоси до 
редакцията ще бъдат публикувани.

Славистки по-
даръци полу-
чиха челниците 

в провежданата вече за 
трети сезон игра „Познай 
първия голмайстор на 
„Славия”. Проявата стар-
тира през 2009 година по 
идея на Здравко Божов. 
Самият той подсигурява 
и наградите. Те са изцяло 
посветени на славистка 
тематика. Първоначално 
е предвиден бонус само 
за спечелилите първо 
място, но тъй като през 
миналата година по 
технически причини от-
личието не е връчено, 
сега ще бъдат награде-
ни първите шест от две-
те издания. За заелите 
от шесто до четвърто 
място има предвидени 
грамоти. Третите в под-
реждането освен това 
получават и голям кален-

дар на „белия” футболен 
клуб, а за класираните 
на втора позиция има 
и екземпляр от книгата 
„Корените на Славия”. 
Първениците получа-

ват книгата посветена на 
международните мачо-
ве на „белите” - „Славия 
по световните терени”. 
За всички от призовата 
шестица в първите две 

Наградиха призьорите 
от изминалите две издания 
на играта „Познай първия 
голмайстор на „Славия”

Славистки награди зарадваха 
призьорите в играта

КлаСиране на пърВите  20

издания на играта има 
като подарък и екзем-
пляри от последните три 
броя на в. „Славия”.

Напомняме, че в про-
явата могат да участват 
само регистрираните 
потребители във фору-
ма на форума на офици-
алната страница на На-
ционалния клуб на сла-
виста - www.slaviasofia.
com. Също така е важно 
да се знае, че е валидна 
прогнозата за даден гол-
майстор, ако тя е пусната 
преди началото на съот-
ветната среща. Всеки 

участник може да играе 
само с една прогноза за 
даден мач! На базата на 
спечелените точки след 
всеки кръг на играта 
ще бъде публикувано 
временно класиране. 
Ето и самият регламент: 
ако познатият първи 
голмайстор на „белите” 
е нападател това носи 
на участника две точки, 
ако е халф премията 
става три точки, а при 
реализатор защитник 
пет точки. Ако се раз-
пише вратар бонусът е 
цели 20 точки. 

сезон 2009/2010 г.
1.valery - 23
2.Death_Squad - 20
3.``Fanatic`1913`` - 19
4.FeverNew - 15
5.lureno19 - 13
5.Васко - 13
5.yamata - 13
8.itso - 11
9.sandokan - 10
9.Vasko93 - 10
9.venci_1913 - 10
9.Viktor4o_Rs - 10
13.bodzhov_zv - 9
13.Mita4e - 9
13.Paranoid - 9
13.Samir - 9
13.Spiro - 9
13.Петър Дяков - 9
19.SaKrAnTo 1913 - 7
19.strange_affection - 7

сезон 2010/2011 г.
1.yamata - 34
2.lureno19 - 18
2.venci_1913 - 18
4.Viktor4o_Rs - 13
5.Spiro - 12
6.saract - 11
7.makaveli - 10
8.kober_5bb - 9
8.sandokan - 9
8.``Fanatic`1913`` - 9
11.service_crew - 8
12.danail stoychev - 7
13.FeverNew - 6
13.Kalkata - 6
13.Васко - 6
13.Петър Дяков - 6
17.Chelsea_69 - 5
18.agg - 4
19.Boris III - 3
19.itso - 3
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Завърши по-
малко проти-
воречив полу-

сезон за „Славия”, от-
колкото очакваха по-
вечето слависти. Не че 
и сега нямаше много 
нерви, детински греш-
ки, прекалено много 
изпуснати шансове...

Понеже футболът е 
игра на голове, побе-
ди и точки нека посмя-
таме заедно. „Белите” 
събраха 27 точки. При 
по-щастлива футбол-
на съдба, малко по-
вечко късмет и нека си 
го кажем, повече май-
сторство пред гола, 
славистите можеха да 
имат много по-голям 
актив. Пропуснаха 
наивно да спечелят 
„гостуването” на „Ми-
ньор” на „Овча купел” 
(1:1), станаха светов-
ни шампиони по не-
реализирани стопро-
центови положения 
срещу „Видима” (1:1) 
и „Черно море” (1:1) 
също в София. Дотук 
пропилените с лека 
ръка „сигурни” точки 
у дома са между 2 и 6. 
Да не говорим за ре-
алната възможност да 
се открадне нещо още 
на старта на шампио-
ната на „Герена” (0:1), 
както и в коридата в 
Стара Загора срещу 
„Берое” (0:1), където 
„белите” играха сре-
щу цялата държава и 
властта. Мачът беше 
изтеглен специално, 
за да си направи кан-
дидатът за кмет на 
ГЕРБ безочлива про-
паганда преди втория 
тур на изборите. Да не 
говорим, че „Берое” се 
води отбор от Стара 
Загора, но се издър-
жа от всички българи. 
Затова и Илиян Илиев, 
набеденият за добър 
футболен специалист, 
надъха играчите си 
да ритат гостите безо-
гледно. Така край Аяз-
мото цяла България 
видя как трябва да се 
играе срещу „Славия” 
– грубостите разцен-
троват действията на 
„белите”. Така изпусна-

Посоки 3
тите възможни точки 
отново са между 1 и 3 
(общо 3 до 9 дотук).

В Монтана, а и „Чер-
но море” на „Овча 
купел” приложиха 

безспорен 
фойерверк в бяло 

дойде след големия 
срам срещу „Лудого-
рец” – 0:6 в Каварна. 

програма през втория 
полусезон.

Като цяло тази есен 
славистите бяха силни 
гости и слаби домаки-
ни. Но пък взеха неза-

тите, които имаха дух 
и желание, създадоха 
и достатъчно положе-
ния за гол. Но в край-
на сметка отпаднаха.

Точно този двубой 

илюстрира най-
точно картината

при „белите” на по-
лусезона. Безспорен 
дух, характер и себе-
раздаване. Както и 
недостатъчна футбол-
на класа в моментите, 
когато трябва да се 
преодолява пакети-
ран съперник, решен 
с цената на всичко 
да руши играта. Не е 
трудно да се предска-
же, че точно така ще 
играят срещу „Славия” 
повечето съперници и 
през пролетта. И точ-
но от този лабиринт 
треньорите би трябва-
ло да намерят изход. 
За да не се превърне 
сезонът в поредна-
та пропиляна годи-
на. А да е истинско 
предмостие за здрава 
славистка атака през 
шампионат 2012/2013, 
когато „белите” ще са 
първият клуб у нас, 
който доказано ще 
чества стогодишнина-
та си. 

николай КръСтеВ

помнените отдавна 6 
точки от софийските 
съперници в рамки-
те на един полусезон. 
Обаче отпаднаха от 
турнира за Купата 
на България още на 
първото препятствие. 
ЦСКА бе целуната от 
съдбата, но не тръг-
на да се надиграва с 
домакините на стади-
он „Славия”, за да не 
я сполети съдбата от 
шампионатния дву-
бой на „Армията”. За-
твори се, започна да 
рита безцелно и гру-
бо, вкара повече от 
щастлив гол без удар 
във вратата в средата 
на първото полувре-
ме. И антифутболът 
в „червено”, омесен 
с нахално бавене на 
времето цял мач, и на-
края постигна своето. 
За сметка на славис-

брадварската тактика 
на беройци. Пропу-
ските на славистите 
отново бяха поне по 
6-7 всеки мач, но се 
видя и друго – „бели-
те” страдат от липса 
на идеи, когато им се 
налага да играят сре-
щу сгъстена защита. 
Съвсем по друг начин 
се чувстват те, когато 
съперникът им се оп-
итва да играе футбол 
– видя се и в Бургас 
срещу „Черноморец” 
(3:2) и срещу ЦСКА на 
„Армията” (2:1). Точно 
това всъщност беше 
върхът на полусезо-
на – победите край 
морето и в Борисо-
вата градина. Никой 
друг отбор не стори 
същото – и бургазлии, 
и ЦСКА, си останаха с 
по една домакинска 
загуба. Този 

Което пък сякаш от-
прищи възхода на 
тима от Разград в шам-
пионата. Другата без-
апелационна загуба 
бе 0:2 срещу „Литекс” 
в София, въпреки че 
до последно мачът 
„се клатеше” и висе-
ше на косъм. Така или 
иначе тези 27 „бели” 
точки можеха да са си 
поне 30, а максимумът 
е 36, което означава 
и място на върха на 
класирането. С ръка 
на сърцето – славис-
тите тази есен не го 
заслужаваха, но тряб-
ваше да са място или 
две по-нагоре, с 3-5 
точки повече. Което 
означаваше и пове-
че надежди за силна 
пролет. Въпреки че и в 
настоящата ситуация 
това би могло да се 
случи с оглед добрата 

За съжаление финансовите проблеми пак 
не подминаха вестник “Славия”. Неизпълне-
нието на поети ангажименти от хора, афиши-
ращи се като „големи слависти” (не става дума 
за нашите приятели, на които традиционно 
благодарим на 2 стр. до редакционното каре, 
тяхната коректност е вън от съмнение) 
постави издаването на „бялата” трибуна под 
сериозен въпрос. Затова се наложи съкраща-
ване на страниците и отказ от цветния печат. 
Всъщност в. “Славия” като обем и общ изглед 
се връща почти 11 години назад – точно в този 
вид изданието се появи на пазара на 10 април 
2001-а за първи път.

Но макар и така ще продължим да отстоя-
ваме каузата на „Славия”, а и все пак бялото и 
черното са изконните наши цветове, така че и 
в това има някаква символика. 

Пишем тези редове не за да се оплакваме, 
а да търсим подкрепа. Всъщност вестникът 

нямаше как да излиза без помощта и на други 
слависти, които по една или друга причина не 
искат да се споменават имената им.

Почти сигурно е, че ще се срещаме и догоди-
на. Надяваме се така да е поне до април 2013-а, 
когато “Славия” ще навърши 100 години. Това 
всъщност е и най-близката, но и доста амбици-
озна цел на редакционния екип. След 120 наши 
срещи, ни се ще да издаваме вестника на хар-
тия поне докато “Славия” навърши един век. 
Междувременно ще работим и по бъдещата 
визия на в. “Славия” след април 2013-а, която 
съвсем не изключва да запазим и хартиения 
вариант на „бялата” трибуна.

Няма да откажем, разбира се, идеи и кон-
кретна помощ, най-вече финансова, от всеки 
славист за каузата на вестник “Славия”. 

До нови срещи, приятели!

От екипа на в. “Славия”

Отново проблеми пред „бялата” трибуна

Духът се върна, 
чакаме класата
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Ако през миналия 
сезон основният 
проблем на “Сла-

вия” бе защитата, то през 
настоящата кампания 
нападението е на път да 
изяде главата на отбора. 
И то при очевидния факт, 
че атаката на “белите” ни-
как не е слаба, дори на-
против! Съотношението 
между създадени чисти 
положения и реализира-
ни голове в последните 
няколко мача обаче е 
отчайващо. И няма да е 
пресилено, ако твърдим, 
че именно пропуснатите 
100-процентови възмож-
ности костваха на тима 
място в челната тройка на 
полусезона. 

Всъщност съставът на 
Мартин Кушев, от който 
допреди няколко месеца 
никой не очакваше нещо 
специално, играе доста 
приличен футбол. Но без-
силието пред гола доведе 
до пето място в есенното 
класиране и шест точ-
ки дистанция от третия 
„Черноморец”. Преднина, 
която може да бъде стопе-
на напролет, но само ако 
ефективността пред про-
тивниковата врата значи-

4 Минали мачове

“Берое” и домакинския 
хикс с борещия се за оце-
ляване “Видима”. Но всич-
ко по реда си. 

На 15 октомври пред 

“Славия” разби 
всички предвари-
телни очаквания 
на пух и прах. 

В шестата минута вра-
тарят Караджов със сетни 
сили изби шут на Божов в 
горния ляв ъгъл на вратата 
му. При последвалия кор-
нер защитата в червено се 
засуети, топката попадна 
у Илия Илиев и ветеранът 
хладнокръвно я заби в 
мрежата – 0:1. “Армейци-
те” бяха в шах и за ужас на 
феновете им не знаеха как 
да реагират. Натискът им 
бе хаотичен, а “белите” се 
бранеха компактно и всяка 
контраатака всяваше пани-
ка в противниковата защи-
та. Така се стигна до 23-ата 
минута, когато гостите от-
неха кълбото в половината 
на ЦСКА, Жуниор изведе 
Божов на стрелкова пози-
ция, а Костадин Стоянов го 
събори в пеналта – дузпа! 
От бялата точка нападате-
лят на “Славия” бе безпо-
щаден – 0:2. До почивката 
възпитаниците на Кушев 
направиха още няколко 
пъти за смях “армейската” 
отбрана, а на отсрещната 
врата Крачунов от два ме-
тра не успя да намали ре-
зултата, като стреля в аут. 

Второто полувреме 
ЦСКА излезе готов да инка-
сира още голове. С проме-
ните в тактическата схема 

“червените” на практика 
останаха без защита и 
крайният резултат зависе-
ше само от добрата воля на 
атаката на “белите”. Галин 
Иванов, Жуниор, Божов и 
Илия Илиев обаче напра-
виха фрапантни пропуски. 
В заключителните мигове 
домакините си повярваха 
и се втурнаха на отчаян 
щурм. Янис Зику намали 
резултата, но все пак трите 
точки сензационно отидо-
ха в “Славия”. 

Вече бе ясно, че никой 
до края на полусезона няма 
да си позволи да подцени 
състава на Кушев. Затова 
и победата над следващия 
съперник “Локо” (Пловдив) 
не бе никак сигурна. Мачът 
на “Овча купел” започна 
двуостро, като по-чистите 
положения бяха именно за 
гостите. Живко Желев изби 
от голлинията топката след 
удар на Здравко Лазаров, а 
постепенно “белите” взеха 
инициативата. Сериозни 
опасности нямаше и не се 
виждаше как до почивката 
ще влезе гол. Тогава дой-
де 32-ата минута, когато 
Божов овладя топката на 
около 40 метра от вратата, 
напредна няколко крачки 
и с мощен далечен удар 
препарира стража Став-
рев – 1:0. Попадението 
внесе смут в редиците на 
пловдивчани и не след 
дълго резултатът бе удво-
ен. Пет минути преди края 
на полувремето Валери 
Георгиев подари топката 
на Жуниор в наказателно-
то поле, а бразилецът не 
се поколеба да я забие във 
вратата. 

През втората част “Сла-
вия” възприе тактиката от 
мача с ЦСКА – прибра се в 
защита и изчакваше удоб-
ния момент да довърши 
“смърфовете” на контраа-
така. Подходът не се про-
мени и след 54-ата минута, 
когато “белите” останаха 
с човек повече, след като 
Витанов бе изгонен. 

Десетимата от 
“Локо” нападаха, 
11-те от домакините 
се бранеха. 

В 56-ата минута при кон-
траатака мачът можеше да 
свърши – Жуниор предо-
стави на Галин Иванов 
възможността да вкара на 
останалия сам срещу него 
Ставрев, но би в тялото му. 
Така феновете трябваше да 
тръпнат до 85-ата, когато 
все пак падна и третият гол 
– този път Иванов изскочи 
зад отбраната на “черно-
белите” и върна жеста на 
бразилския нападател; на 
празна врата Жуниор не 
сбърка – 3:0. 

Еуфорията от петата по-
беда поред властваше в 
тима в седмицата преди го-
стуването на “Берое”. Очак-
ванията бяха за нов успех в 
Стара Загора предвид сла-
бата форма на “зелено-бе-
лите” и постоянните интри-
ги около треньорския пост 
под Аязмото, съпоставени 
с явно прогресиращия фут-
бол на “Славия”. Уви, имен-
но в Града на липите “бе-
лите” изиграха най-слабия 
си мач и закономерно 
отстъпиха с 0:1. Да, факт е, 
че реферската бригада бе 
изцяло на страната на “Бе-
рое”. Все пак се намирахме 
в период между два тура на 
изборите, правителството 
бе уредило клуба-домакин 
с държавна фирма за соб-
ственик, а кандидат-кметът 
на управляващите 

предизборно 
постави 
осветление на 
стадиона.

Съдиите просто тряб-
ваше да се погрижат праз-
никът за феновете на “зе-
лено-белите” да е пълен. 
Също така е факт, че за цял 
мач “Славия” не създаде 
нито едно чисто положе-
ние пред противниковата 

телно се повиши. 
Иначе в последната 

третина от първия дял на 
първенството резултати-
те на “Славия” накараха 
специалисти и фенове 
съвсем да се объркат в 
оценката си за отбора. 
Столичани, които по-рано 
тази година изравниха ре-
корда за най-тежко пора-
жение в историята си (0:6 
от “Лудогорец”), успяха да 
бият ЦСКА на “Армията” 
и да подчинят коравия 
“Локо” (Пловдив), за да на-
правят още по-болезнени 
загубата от аутсайдера 

“белите” предстоеше едно 
от най-тежките изпита-
ния тази есен – гостуване 
на ЦСКА. Селекцията на 
Мартин Кушев тъкмо се 
бе съвзела от шокиращо-
то загуба от “Лудогорец” 
и бе натрупала три поред-
ни успеха. От своя страна 
домакините от “Армията” 
бяха с актив от 8 победи в 
8 срещи и това даде осно-
вание за прогнози за ново 
изразително поражение 
на символичните гости. 

Още в началото на 
мача 

Малшансът отдалечи 
“Славия” от Европа
рекорден брой пропуски костваха на 
“белите” челна позиция в първенството

Николай Божов изигра един от най-силните си 
мачове срещу ЦСКА на „Армията“

След миг Илия Илиев ще е открил резултата срещу 
„червените” в шампионатния двубой 
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врата, което лишава тима 
от право на каквито и да 
било претенции. Единстве-
ното интересно в мача – 
при контраатака на “Берое” 
в 30-ата минута странични-
ят арбитър не маркира дву-
метрова засада на Петър 
Димитров, впоследствие 
топката попадна у Емил 
Ангелов и той я вкара във 
вратата за крайното 1:0. 

Ако в срещата в Стара 
Загора “белите” не стигнаха 
до 100-процентова ситуа-

възможности, заради кое-
то попадението на Даниел 
Пеев в 25-ата минута не 
бе последвано от друго до 
последната част на мача, а 
основната вина за това но-
сеше Жуниор, отговорен 
за три опропастени шанса. 
Все пак в 78-ата Божов вка-
ра от дузпа за 0:2, а в доба-
веното време и Галин Ива-
нов записа името си сред 
голмайсторите. 

По подобие на домакин-
ството с “Видима” протече и 

но море” у дома. Вместо 
още до 15-ата минута да 
водят с 3:0, футболистите 
на Кушев пак сами си на-
правиха двубоя труден. От 
самото начало те заредиха 
опасни атаки към вратата 
на Пиргов, ала първо Галин 
Иванов се засуети, останал 
сам срещу него, а след това 
стражът отрази перфектно 
опасен шут на Илия Или-
ев. След като и Жуниор се 
хвана за главата след про-
фучал на сантиметри от 
гредата изстрел, гостите 
повярваха, че

няма да си тръгнат с 
празни ръце от София. 

Таранът им Ермес Па-
ломино на няколко пъти 
направи за смях пазещите 
го Маркес и Златков, а в 36-
ата минута успя и да се раз-
пише. Тогава Георги Илиев 
се възползва от детинска 
грешка на Галин Иванов, 
открадна му кълбото и го 
пусна към Паломино, а 
южноамериканецът с тех-
ничен удар не остави шанс 
на Кунчев. 

Втората част започна 
отлично за “Славия” - в 
55-ата минута Божов бе 
задържан от Александров 
в пеналта и получи дузпа, 
а защитникът на варнен-

ция, то следващият двубой 
с “Видима” бе пример за 
точно обратното. В този 
мач 

“Славия” трябва-
ше да отбележи 
12 гола, 

но вкара само един. Толко-
ва, колкото реализираха 
и гостите от Севлиево при 
единственото си положе-
ние в средата на второто 
полувреме. Хората, дош-
ли на трибуните на “Овча 
купел”, се израдваха на 
майсторското попадение 
на Божов в 21-ата минута, 
но после отказваха да по-
вярват как топката не вли-
за и не влиза за втори път 
в противниковата врата. 
Божов, Жуниор, Юруков, 
Желев, Галин Иванов, Васи-
лев, Илия Илиев – до края 
почти всички футболисти 
на “белите” се изредиха да 
пропускат, а Георги Стой-
чев изравни и резултатът 
си остана 1:1. 

Славистите леко 

коригираха мер-
ника си в двубоя 
със “Светкавица” 

в Търговище. Срещу аб-
солютния аутсайдер в “А” 
група обаче отново бяха 
пропиляни куп голови 

гостуването на “Огоста” в 
Монтана. Към края на мача 
вратарят на домакините 

Христо Иванов 
изглеждаше като 
Икер Касияс

в очите на местните запа-
лянковци. Въпреки геро-
изма му “Славия” все пак 
додрапа до трите точки с 
попадение на Божов във 
втората минута на добаве-
ното време. Тогава при цен-
триране от корнер в пенал-
та на монтанци се създаде 
карамбол, при който след 
няколко рикошета напада-
телят овладя топката, вка-
ра я в мрежата и хвърли в 
екстаз треньорския щаб и 
гостуващите фенове. 

В редовните 90 минути 
срещата вървеше 1:1 – Ди-
митър Илиев бе открил за 
селекцията на Стефан Гроз-
данов с красив прехвъ-
рлящ удар, а Радослав Ва-
силев бе изравнил секунди 
след появата си на терена 
от резервната скамейка. А 
за повишаването на транс-
ферната цена на стража 
Иванов последователно се 
погрижиха Божов, Василев, 
Желев, Иванов, Юруков...

В последния шампиона-
тен кръг за есенния полу-
сезон славистите трябваше 
да пречупят коравия “Чер-

ци бе изгонен с директен 
червен картон. От бялата 
точка Жуниор реализира и 
по всичко изглеждаше, че 
все пак “белите” ще стиг-
нат до победа. “Моряците” 
обаче се наредиха плътно 
в своята половина и рядко 
допускаха опасности пред 
вратата, а когато това се 
случеше, Жуниор или на-
целваше гредата, или стре-
ляше в аут. В 80-ата минута 
отбраната на гостите все 
пак сбърка и Филипов из-
скочи сам срещу Пиргов, 
принуждавайки Росен Ко-
лев да го фаулира – втори 
червен картон! До края на 
мача оставаха десет мину-
ти, но “Славия” така и не 
успя да организира свяст-
на атака, а в заключителни-

те секунди Жуниор напра-
ви още един фирмен про-
пуск, с който си навлече 
гнева на запалянковците. 

Така един изключител-
но противоречив полусе-
зон за “белите” приключи. 
Европейските турнири 
изглеждат едновременно 
и близо, и много далеч, 
а играта на столичани, 
колкото и да е подобрена 
в сравнение с миналия 
сезон, все още не дава 
желаните резултати. А 
най-тъжното е, че ако поне 
няколко от фрапантните 
пропуски тази есен бяха 
превърнати в голове, сега 
тимът можеше да е в чел-
ната тройка.  

иван ВалентинОВ

Липсата на късмет явно е хроничен 
проблем на “Славия” тази година. Това 
си пролича както в първенството, така и 
в турнира за Купата на България. Първо 
бе жребият, който прати “белите” още на 
1/16-финал срещу ЦСКА в повторение на 
злощастно загубения с 0:1 мач за трофея 
миналия сезон. Това не бе чак толкова 
лоша новина - “червените” вече бяха пад-
нали в дербито на “Армията”, намираха се 
в период на треньорска смяна и изглеж-
даха готови за ново поражение. За капак 
дойдоха на “Овча купел” и без много важ-
ни играчи като Мишел Платини, Борис 
Галчев, Райс М‘Боли, а контузеният Янис 
Зику остана резерва. С две думи – нали-
це бяха всички обстоятелства за сладко 
отмъщение. 

В самия мач обаче късметът отново не 
бе със “Славия”. Домакините тъкмо бяха 
овладели контрола върху събитията на 
терена и дойде 19-ата минута, в която Да-
ниел Златков по изключително глупав на-
чин предостави топката на Жуниор Мора-
ес пред наказателното поле. Нападателят 
на ЦСКА само това и чакаше, за да нахлуе 
в пеналта и хладнокръвно да реализира 
за 0:1. Оттук до края на мача “червените” 
се прибраха в своята половина и дебне-
ха на контраатаки, а малшансът лиши 
“Славия” от изравняване. До полувреме-
то Tрифонов изби от голлинията удар с 

Ели Маркес 
(вляво) и 
съотборниците 
му се 
представиха 
доста слабо в 
Стара Загора 
срещу „Берое“

Галин Иванов опропасти идеални възможности за 
гол срещу „Черно море“

глава на Златков, а Жуниор навърза че-
тирима защитници на гостите, ала би на 
сантиметри в аут. 

Втората част “белите” натиснаха още 
по-здраво, но така и не стигаха до чиста 
ситуация. Реферът Георги Кабаков пък 
си затвори очите за игра с ръка на защит-
ник на “армейците” в пеналта, а след това 
подмина и нарушение за дузпа и срещу 
Галин Иванов. До края най-фрапантните 
пропуски направи Живко Желев – първо 
негов удар от фаул бе спасен акробатич-
но от Макенджиев, а в добавеното време 
той засече центрирана топка с глава, но 
стражът отново внимаваше и улови. 

Горчивината след мача идваше не тол-
кова от ранното отпадане за купата, кол-
кото от факта, че “Славия” заслужаваше да 
спечели. А думите на президента на клуба 
Венцеслав Стефанов идеално описаха 
случилото се: “За съжаление във футбола 
невинаги по-добрият побеждава”. 

Тимът аут за купата

Жуниньо не се разписа срещу ЦСКА
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Не е чак толкова зле
Статистика6

24, но тимът бе реа-
лизирал едва 16 гола 
срещу допуснати 15. 

Всъщност за по-
следно футболи-
стите на „Славия“ са 
записвали толкова 
силна есен през се-
зон 2007/08, когато 
начело на състава бе 
македонецът Стевица 
Кузмановски. Събра-
ните тогава 30 пункта 
дадоха основание на 
много фенове да се 

надяват на 
класиране в 
евротурнири-
те, но проле-
тта бе пропи-
ляна, а с нея 
и шансът за 
първи значим 
успех през но-
вото хилядо-
летие. 

Д р у г и т е 
пос тижения, 
които засега 
н а д м и н а в а т 
това на Мар-
тин Кушев, са 
все с марка 

Атанас Джамбазки. 
Интересното е, че и 

в двата случая насто-
ящият наставник на 
„Литекс“ е бил наче-
ло на „Славия“ само 
временно. През сезон 
2004/05, когато бе за-
местил напусналия 
Ратко Достанич, „бели-
те“ имаха 28 точки на 
зимната пауза, а годи-
на по-рано – първен-
ството 2003/04, завър-
шиха есента с 34, след 
като Джамбазки сме-
ни Миодраг Йешич. 

Най-слабата есен 
на столичани е през 
сезон 2000/01. Тогава 
тимът воден от Жарко 
Оларевич финишира 
на десета позиция, с 
едва 14 точки и голова 
разлика 15-23. 

Противоречивата есен за „белите“ - 
четвъртата най-силна през новия век

„Славия“ изпраща 
един доста странен 
полусезон. В него сла-
вистите докараха на 
феновете си и срам 
(рекордното 0:6 от „Лу-
догорец“, 1:1 у дома с 
„Видима“), и тъга (0:1 
от ЦСКА за купата), но 
също така гордост и 
много позитивни емо-
ции (победите във ви-
зитите на ЦСКА на „Ар-
мията“ и на „Черномо-
рец“ в Бургас). Затова 
запалянковците дават 
различни и противо-
речиви оценки на из-
миналия полусезон. 
Статистиката обаче е 
категорична, че той е 
по-скоро успешен за 
най-стария български 
клуб. 

Справка в архивите 
на „А“ група показва, 
че изминалият първи 
дял на шампионата е 
четвъртият най-успе-
шен за „Славия“ през 
ХХІ век. Събраните 27 
точки наредиха тима 
на пета позиция в кла-
сирането, но само три 
пъти след 2000 година 
славистите са успява-
ли да спечелят по-го-
лям актив до зимата. 

Не е чак толкова 
зле, нали? Справка – 

миналата година по 
същото време мно-
зина бяха склонни да 
превъзнасят селек-
цията на Емил Велев, 
въпреки че в паузата 
на шампионата бе на 
седма позиция, с цели 
четири точки по-мал-
ко, отколкото в мо-
мента. 

При предшестве-
ника на Велев – Ве-
лислав Вуцов, през 
зимата точките бяха 

„СЛАВИя” ПРЕз НОВИя ВЕК
Полусезон  Точки Г/Р Място
2011/12  27 24-20 V
2010/11  23 25-20 VІІ
2009/10  24 16-15 VІІ
2008/09  17 17-17 Х
2007/08  30 24-11 ІV
2006/07  23 24-19 VІ
2005/06  17 12-17 VІІІ
2004/05  28 23-16 ІV
2003/04  34 34-15 ІІІ
2002/03  25 30-16 V
2001/02  17 13-14 VІІ
2000/01  14 15-23 Х

Филип 
Филипов

При Мартин Кушев 
младокът най-накрая 
намери истинското 
си място в „Славия“. 
В кариерата си дотук 
Филипов се бе по-
двизавал единствено 
като краен защит-
ник. При наличието 
на Ели Маркес ти-
тулярното му място 
отляво на отбраната 
изстина. Кушев реши 
да го използва като 
дефанзивен халф и 
уцели право в десет-
ката. Заедно с Йор-
дан Юруков Филипов 
заформи страхотен 
тандем в средата 
на терена, допуска 
грешки много рядко 
и дава голяма сигур-
ност на дефанзивна-
та линия зад себе си. 

“Славия“ записа 
най-доброто си 
представяне от 
есента на 2007 
година насам

Даниел 
пеев

От един от най-
ценните футболисти 
на „Славия“ през ес-
ента Пеев се превър-
на в твърда резерва. 
Иначе изключително 
интелигентен и без-
крайно симпатичен 
за човек, който прак-
тикува този спорт, 
Пеев е в доста слаба 
форма и не заслужа-
ва да играе. Това, че 
и сам признава този 
факт, надали ще му 
помогне. Няма да е 
изненада, ако още 
преди старта на вто-
рия полусезон братът 
на Георги Пеев бъде 
продаден или осво-
боден без трансфер-
на сума. 

Жуниор и Божов 
в спор за приза на 
топреализатор

Централният напа-
дател на „Славия“ Ни-
колай Божов и лявото 
крило Жозе Жуниор-
Жуниньо ще си оспор-
ват голмайсторската 
титла за „белите“ този 
сезон. Божов отстъпва 
от позициите си спря-
мо миналата година – в 
момента той има шест 
попадения, а преди 
12 месеца бе с осем в 
актива си. Жуниор е 
на другия полюс – той 
също е с шест гола на 
сметката си, но се на-
мира в подем и само 
няколко непростими 
пропуска го лишиха от 
възможността да огла-
ви еднолично своеоб-
разното класиране. 

Останалите по-

падения за „Славия“ 
тази есен реализи-
раха: Илия Илиев (2), 
Радослав Василев (2), 
Йордан Юруков (2), Га-
лин Иванов (2), Даниел 
Пеев (2), Ели Маркес 
(1) и Филип Филипов 
(1).

При вратарите фа-

воритът на треньор-
ския щаб е Стефано 
Кунчев. За 11 мача 
обаче той е допуснал 
17 гола, докато в петте 
срещи, в които пази, 
Емил Петров е по-
ефективен – вкарани 
са му само 4 попаде-
ния. 

 Николай Божов изостава от миналогодишния 
график, но заедно с Жуниор е начело при 
голмайсторите на „белите“ с 6 попадениям
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СТАТИСТИКА

“А” група
9 кръг, 15 октомври 2011 г.

ЦСКА - “Славия” 1:2
“Славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 28. Маркес, 
18. Филипов, 83. Юруков (85 – 77. Пеев), 33. Г. Иванов, 7. Илиев (73 – 8. 
Борносузов) 44. Жуниор (90 – 35. Молдованов), 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Илиев (7), 0:2 Божов (24-дузпа), 1:2 Зику (89).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Кунчев, Димитров, Маркес, Юруков, Г. Иванов.
София, ст. “Българска армия”, 2500 зрители.

10 кръг, 21 октомври 2011 г. 
“Славия” - “Локомотив” (Пд) 3:0

“Славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 28. Маркес, 
18. Филипов, 83. Юруков (80 – 8. Борносузов), 7. Илиев (70 – 10. Попа-
ра), 33. Иванов, 44. Жуниор (87 – 77. Пеев), 17. Божов. 
Голмайстори: 1:0 Божов (32), 2:0 Жуниор (40), 3:0 Жуниор (85).
Съдия: Стефан Спасов. 
Жълти картони: Филипов, Божов.
София, ст. “Славия”, 1500 зрители.

11 кръг, 26 октомври 2011 г. 
“Берое” - “Славия” 1:0

“Славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 28. Маркес, 
18. Филипов, 83. Юруков (88 – 77. Пеев), 7. Илиев (72 – 10. Попара), 33. 
Г. Иванов, 44. Жуниор, 17. Божов. 
Голмайстор: 1:0 Ангелов (30).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Кунчев, Димитров, Юруков, Г. Иванов, Пеев. 
Стара загора, ст. “Берое”, 7000 зрители. 

12 кръг, 5 ноември 2011 г. 
“Славия” - “Видима” 1:1

“Славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 18. Фили-
пов, 83. Юруков, 10. Попара (76 – 11. Василев), 7. Илиев (86 – 8. Борно-
сузов), 33. Г. Иванов (89 – 77. Пеев), 44. Жуниор, 17. Божов. 
Голмайстори: 1:0 Божов (21), 1:1 Стойчев (65).
Съдия: Цветан Кръстев
Жълт картон: Юруков.
София, ст. “Славия”, 500 зрители.

13 кръг, 12 ноември 2011 г. 
“Светкавица” - “Славия” 0:3

“Славия”: 12. Петров, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 28. Мар-
кес (74 – 33. Г. Иванов), 18. Филипов, 8. Борносузов, 77. Пеев, 7. Илиев 
(66 – 10. Попара), 44. Жуниор (90 – 5. Георгиев), 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Пеев (25), 0:2 Божов (78-дузпа), 0:3 Г. Иванов (90).
Съдия: Стефан Апостолов.
Жълти картони: Борносузов, Димитров.
Търговище, ст. “Димитър Бурков”, 1000 зрители.

14 кръг, 19 ноември 2011 г. 
“Монтана” - “Славия” 1:2

“Славия”: 12. Петров, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 28. Мар-
кес (68 – 11. Василев), 18. Филипов, 8. Борносузов (68 – 77. Пеев), 83. 
Юруков, 33. Г. Иванов (82 – 10. Попара), 44. Жуниор, 17. Божов.
Голмайстори: 1:0 Д. Кр. Илиев (62), 1:1 Василев (73), 1:2 Божов (90).
Съдия: Александър Костадинов.
Жълти картони: Димитров, Борносузов.
Монтана, ст. “Огоста”, 1500 зрители.

15 кръг, 28 ноември 2011 г. 
“Славия” - “Черно море” 1:1

“Славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 28. Маркес, 
18. Филипов, 83. Юруков, 7. Илиев (74 – 11. Василев), 33. Г. Иванов (46 
– 10. Попара), 44. Жуниор, 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Паломино (36), 1:1 Жуниор (56-дузпа).
Съдия: Таско Тасков.
Жълт картон: Илиев.
София, ст. “Славия”, 300 зрители.

КУпа на БълГариЯ
1/16-финал, 23 ноември 2011 г.

“Славия” - ЦСКА 0:1
“Славия”: 12. Петров, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 28. Мар-
кес, 18. Филипов, 83. Юруков (81 – 10. Попара), 7. Илиев (66 – 11. Васи-
лев), 33. Г. Иванов (81 – 77. Пеев), 44. Жуниор, 17. Божов. 
Голмайстор: 0:1 Мораес 19.
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Златков, Жуниньо, Илиев. 
София, ст. “Славия”, 1500 зрители.

Вратарят на „Славия“ 
Стефано Кунчев оглави 
класирането по получе-

ПИКЪТ
ЦСКА - „Славия“ 1:2

ЦСКА бе в поредица 
от осем поредни побе-
ди и всички очакваха 
„Славия“ да понесе теж-
ко поражение в дерби-
то на „Българска армия“. 
Но „Белите“ шокираха 
„червените“ с ранен 
гол на Илия Илиев, а до 
почивката играха стра-
хотно и попадението 
на Божов от дузпа бе 
най-малкото, с което до-
макините се отърваха. 
През втората част Галин 
Иванов, Илия Илиев и 
Жуниор пропуснаха да 
направя резултата раз-
громен, а в края Зику 
върна един гол за ЦСКА. 

Страниците подготви: иван ЖиКОВ

ни картони тази есен. 
Стражът бе директно 
изгонен веднъж (при 
домакинството на „Бо-
тев“ (Враца), а още чети-
ри пъти му бе показана 
карта с жълт цвят – в ма-
човете с „Левски“ (0:1), 
„Черноморец“ (3:2), 
ЦСКА (2:1) и „Берое“ 
(0:1). 

От полевите играчи 
най-груб е Галин Ива-
нов. Продаденият на 

„Литекс“ състезател 
си изкара неимоверно 
глупав червен картон 
срещу „Лудогорец“ 
(0:6), а бе предупреден 
в дербитата с ЦСКА и 
„Левски“, и при госту-
ването на „Берое“. 

По жълти картони 
убедителен лидер е 
Йордан Юруков с 6, 
следван от Атанас Бор-
носузов и Радослав 
Димитров с по 4. 

Стефано Кунчев е най-груб

Стефано пусна 17 гола и 
получи 4 жълти и 1 червен 

ПАДЕНИЕТО
„Лудогорец“ - „Славия“ 

6:0

СТАТИСТИКА ЕСЕН 2011/12
Име М Мин. ЖК ЧК Г
Стефано Кунчев 11 990 4 1 -17
Емил Петров 5 450 0 0 -4
Живко Желев 16 1440 2 0 0
Радослав Димитров 16 1304 4 0 0
Атанас Дреновички 1 90 0 0 0
Даниел Златков 13 1170 1 0 0
Уелингтон Камарго-Том 1 16 0 0 0
Юлиян Попев 2 180 1 0 0
Филип Филипов 13 1170 3 0 1
Спас Георгиев 4 11 0 0 0
Радослав Василев 8 177 0 0 2
Атанас Борносузов 12 776 4 0 0
Илия Илиев 10 613 3 0 2
Диян Молдованов 5 277 1 0 0
Максим Стойков 1 1 0 0 0
Йордан Юруков 15 1204 6 0 2
Жуниор Жуниньо 15 1173 2 0 6
Николай Божов 15 1233 3 0 6
Галин Иванов 15 1182 3 1 2
Даниел Пеев 14 561 3 0 2
Ели Маркес 14 1222 2 0 1
Павле Попара 11 443 1 0 0
Георги Христов 5 158 1 0 0

Легенда: М – мачове, Мин. - минути, ЖК – жълти картони, ЧК – 
червени картони, Г – голове 

Новият треньор на 
„Славия“ Мартин Кушев 
получи открит урок по 
футбол от колегата си в 
Разград Ивайло Петев, 
а „белите“ изравниха 
рекорда за най-тежка 
загуба в историята си. 
Абсолютният дебютант 
в „А“ група можеше и да 
не запише толкова из-
разителен успех, ако не 
бе абсурдната постъпка 
на Галин Иванов. При 
0:1 той фаулира против-
ников играч и получи 
жълт картон, след което 
наруга рефера Антон 
Генов и бе директно 
изгонен. Численото не-
равенство предопреде-
ли изхода от срещата, 
която ще се запомни и 
с ужасяващите грешки 
на всички състезатели в 
дефанзивен план в „бе-
лите” редици. 

На 32 години 
Живко Желев 
п р о д ъ л ж а в а 

да се раздава без кап-
ка умора. Единствен от 
всички футболисти на 
„Славия“ този полусе-
зон централният защит-
ник игра без смяна във 
всичките 16 двубоя за 
п ъ р в е н -
ството и 
К у п а т а 
на Бъл-
гария. В 
16-те мача се появи и 
Радослав Димитров. 
Но той не бе титуляр в 
злополучната среща с 
„Лудогорец“ в Каварна, 
а влезе като резерва в 
64-ата минута. 

На трето място по 
записано игрово време 
се нарежда нападате-
лят Николай Божов (15 
мача, 1233 минути), чет-

върти е Ели Маркес (14 
срещи, 1222 минути), а 
пети – Йордан Юруков 
(15 двубоя, 1204 мину-
ти). 

От пристигането 
си на „Овча купел“ аб-
солютно несменяем 
е и Даниел Златков. 
Бранителят стартира 

шампио-
ната като 
с ъ с т е -
зател на 
„Миньор“ 

(Перник), а за „белите“ 
дебютира срещу „Ли-
текс“ в четвъртия кръг.

Треньорът Мартин 
Кушев използва през 
есента общо 23-ма фут-
болисти. Сред тях е и 
юношата Максим Стой-
ков, записал символич-
но няколко секунди 
като резерва в дербито 
с „Локомотив“ (София). 

Живко Желев е
най-неуморимият
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Мартин 
Кушев:

Треньорът на “Сла-
вия” Мартин Кушев 
направи официален 
дебют в професията 
в първия кръг на на-
стоящето първен-
ство. На полусезона 
“белите” са пети, вече 
отпаднаха за купата 
и изравниха рекорда 
за най-тежко пораже-
ние в историята си 
– 0:6 от “Лудогорец”. 
За сметка на това 
тимът би ЦСКА като 
гост, а в Бургас скри 
топката на един от 
кандидатите за тит-
лата “Черноморец”. 
Кушев даде интервю 
за вестник “Славия”, в 
което обобщи оценки-
те си за представяне-
то на отбора дотук. 

- Г-н Кушев, каква 
е вашата оценка за 
полусезона на “Сла-
вия”?

- Започнахме 
първенството коле-
бливо. След това за-
писахме една доста 
успешна серия от пет 
поредни победи. Като 
цяло смятам, че есента 
бе добра за нас. Пози-
цията ни в класиране-
то не е лоша и ни дава 
шанс през пролетния 
дял да атакуваме чел-

ните места. 
- Какво от това, 

което искахте да 
промените в тима, 
наследен от Емил 
Велев, успяхте да 
направите? Къде ще 
е нужна още работа?

- Още като бях на-

значен на поста стар-
ши треньор обявих, че 
няма да правя сравне-
ния с моите предше-
ственици.

- А къде са основ-
ните проблеми? При 
Велев бяха в защита, 
сега сякаш са в напа-
дението...

- Всички виждаме, 
че

атаката ни куца. 

Създаваме доста 
положения, но не мо-
жем да ги реализира-
ме. Затова взимаме 
мерки още отсега. Ще 
търсим качествени 
попълнения, с които 
да излезем от ситуа-
цията. 

- Кой бе най-
силният мач на “Сла-
вия” и съответно 
най-слабият?

- Смятам, че доста 

добра игра показах-
ме в гостуването на 
“Черноморец” в Бур-
гас и в дербито срещу 
ЦСКА на “Армията”. 
Като най-слаб мога да 
определя двубоя ни с 
“Берое” в Стара Заго-
ра.

- Точковият ак-
тив на “белите” на 
полусезона е най-
добрият от зимата 
на сезон 2007/08, 
когато треньор бе 
Стевица Кузманов-
ски. Радва ли ви този 
факт?

- Да, няма как да не 
ме радва. Но все пак 
сме само на полови-
ната на пътя. Остават 
още доста срещи до 
края на първенството, 
надявам се тогава да 
сме там, където иска-
ме.

- Остава ли поста-
вената през лятото 

цел – класиране в 
евротурнирите – во-
деща в плановете 
ви? Или ще се кон-
центрирате върху 
обиграването на от-
бор, който да поста-
ви летвата още по-
високо за 100-ната 
годишнина през 
2013-а?

- Разбира се, че гот-
вим отбора за юбилея. 
Но както се вижда от 
класирането, имаме 
възможност още сега 
да направим нещо 
добро. В “Славия” сме 
максималисти, ще гле-
даме да вземем колко-
то се може повече точ-
ки през пролетта.

- Виждате ли някъ-
де свои грешки в ма-
човете през есента? 
Ако можехте да се 
върнете назад във 
времето и да се по-
правите, има ли дву-
бой, който щяхте да 
проведете по разли-
чен начин?

- Естествено. Но 
това е нещо напълно 
нормално – всеки фут-
болист, а и всеки човек 
допуска грешки. Смя-
там, че особено

в мача с “Лудого-
рец” в Каварна 
имаше сериозни 
пропуски 

от наша страна. Но сре-
щата вече отмина, мо-
жем да отдадем случи-
лото се на липсата на 
опит. Важното е да сме 
си извадили поуки от 
този двубой и да се по-
стараем грешките по-
вече да не се повтарят.

- Според мнозина 
големите проблеми 

„Напролет атакуваме     
  челните места”
Готвим отбора за 100-годишнината, но 
сме максималисти и искаме успехи още сега

Най-голяма си радост през есента Мартин Кушев и асистентът му Йордан 
Петков изживяха на „Армията”, когато „Славия” спечели срещу ЦСКА
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на “Славия” са сре-
щу състави, които са 
плътно прибрани в 
защита, а отборът е 
далеч по-ефективен, 
когато пред себе си 
има открити про-
странства. Какво 
трябва да се направи 
по този въпрос?

- Вече го правим – 
търсим човек, който 
точно в такива мачове 
да успява да ни измъ-
кне. Трябва ни фут-
болист, който от едно 
положение да може да 
вкара едно. Трудно е. 
Аз също често съм се 
изправял срещу такива 
съперници. Не е лесно 
да се пробие толкова 
сгъстена защита. Но 

все пак сме тим 
с претенции 

и това не ни е оправда-
ние. Длъжни сме да не 
изпускаме повече точ-
ки срещу съперници с 
такава тактика. Защото 
ако погледнем класи-
рането, ще видим, че 
загубените, особено 
вкъщи, точки ни ко-
стваха доста по-предна 
позиция.

- Имаше ли фут-
болисти, на които се 
предоверихте и кои-
то ви разочароваха?

- Да, имаше. Но 
предпочитам да не го-
воря с конкретни име-
на. Смятам, че самите 
играчи осъзнават, че 
можеха да завършат 
и по-добре този полу-
сезон. Но това е вече 
зад гърба ни. Остава ни 
само да работим и да 
вярваме, че пролетта 
ще ни е по-силна.

- заговори се, че с 
президента Венцес-
лав Стефанов плани-
рате чистка в състава. 
С колко от футболи-
стите ще се разделите 
през зимата?

- Най-вероятно

ще ни напуснат 
5-6 човека, 

а няколко от по-
младите ще бъдат пре-

отстъпени. Талантите 
ни имат нужда от мачо-
ве в професионалния 
футбол, за да натрупат 
необходимия за “Сла-
вия” опит. Ще гледаме 
играчите, които при-
влечем, да са горе-до-
лу същата бройка, за 
да има достатъчна кон-
куренция и качеството 
в отбора да се повиши.

- Вече споменахте, 
че ще търсите напа-
дател. На кои други 
постове искате да се 
подсилите?

- На всички постове 
ще търсим още поне 
по един човек. Важно-
то е вътре в състава 
да има съревнование, 
да няма състезатели, 
които се чувстват си-
гурни за титулярните 
единайсет, защото в 
противен случай ще се 
получи спад в играта.

- Има ли интерес от 
чуждестранни клубо-
ве към футболисти на 
“белите”?

- Има, да, за двама-
трима. Но засега става 
въпрос само за за-
питвания, конкретни 
оферти липсват. Дали 
ще се разделим с няко-
го от тях, вече ще зави-
си от параметрите на 
предложенията.

- Как гледате на 
идеята Чавдар ян-
ков отново да облече 
екипа на “Славия”?

- Бих се радвал това 
да се случи. Разгова-

ряхме един-два пъти 
по телефона, но той 
още не знаеше как ще 
продължи кариерата 
си. Сигурен съм, че тук 
в клуба всички ще го 
приемем много добре 
– все пак

Чавдар е славист, 
освен това е много 
добър футболист. 

Ако има възмож-
ност да го върнем в 

Трима футболисти, които през 
есента защитаваха цветовете на 
“Славия”, вече не са част от отбо-

ра. Веднага след края на първия дял на 
шампионата бяха прекратени договорите 
на Юлиян Попев, Диян 
Молдованов и Ата-
нас Дреновички. Най-
изненадваща е раздя-
лата с последния – ле-
вият бек от Гоце Дел-
чев минаваше за един от перспективните 
играчи на “белите”, но така и не успя да се 
наложи в мъжкия състав и ще трябва да 
си търси късмета другаде. 

Молдованов дойде на “Овча купел” 
в началото на 2011 година с идеята да 
запълва дупките в центъра на защитата 

по време на треньора Емил Велев. Но от-
както Кушев пое състава, Молдованов мно-
го рядко влизаше в игра, като се появи на 
терена едва в пет срещи от новия сезон. 

Юлиян Попев бе привлечен в “Славия” 
почти веднага след 
назначението на Ку-
шев. Той обаче отчая 
треньорския щаб с 
формата си и също 
ще си търси нов от-

бор. 
Сигурните нови попълнения засега са 

две – черногорският халф Рамазан Ибише-
вич и сръбският защитник Милан Ставрич. 
Подготовка със столичани ще започне и 
Виктор Генев, който игра като преотстъпен 
в руския “Криля Советов”. 

състава, веднага ще 
се възползваме.

- Кои от дошлите 
на проби състезате-
ли възнамерявате 
да задържите?

- На този етап са 
двама – черного-
рецът Рамазан Би-
шевич, който е халф, 
и сръбският защит-
ник Милан Ставрич. 
Търсим още подкре-
пления.

- Как ви се стори 

първенството на “А” 
група? Хареса ли ви 
нивото на футбола?

- Харесаха ми мно-
го неща. За съжале-
ние обаче отколше-
ният проблем на този 
спорт у нас – старите 
стадиони и изобщо 
лошите бази за под-
готовка и официални 
мачове, 

продължава 
да създава пречки 

за успешното му 
развитие. На мно-
го от съоръженията 
в България нивото 
изобщо не е за про-
фесионален футбол. 
Но няма какво да се 
прави – работим и 
живеем тук, трябва 
да се съобразяваме 
с действителността и 
да продължаваме на-
пред.

- Къде виждате 
“Славия” през април 
2013-та, когато 
клубът ще отпраз-
нува 100 години от 
създаването си?

- Още когато поех 
отбора, казах, че 
това е тим с големи 
традиции, на който 
му отиват и големи 
амбиции. Мястото на 
“Славия” е в тройката 
на “А” група.

интервю на
иван ЖиКОВ

Треньорът показа 
вратата на трима

Мартин Кушев 
приветства евен-
туалното завръща-
не на Чавдар Янков 
в “Славия” 
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Истински есенен 
ураган от голове в 
„бяло” се стовари вър-
ху съперниците на 
тимовете от детско-
юношеската школа на 
„Славия”. Младите сла-
висти записаха безпре-
цедентен поне от едно 
десетилетие полусе-
зон, в който окупира-
ха върховете на три от 
шампионатите. Особе-
но впечатляващ е фа-
ктът, че това стана и в 
двете юношески групи, 
където са събрани най-
силните отбори в Бъл-
гария. А това си е крас-
норечиво доказател-
ство, коя е най-добра-
та футболна школа в 
страната към момента, 

„Бялата армада” потопи        своите противници

колкото и клубове като 
„Чавдар”, „Литекс”, „Лев-
ски” и „Черноморец” да 
се опитват да събират 
големите таланти. Рад-
ващо е, че именно в 
групите, които трябва 

да дават завършени 
футболисти за първи-
те състави, „белите” са 
безапелационни лиде-
ри. И ако след година-
две на тези момчета се 
даде шанс, спокойно 

можем да очакваме 
славни дни за „Славия”. 
А защо не и клубът да 
създаде играчи, още 
по-добри от Чавдар 
Янков, Благо Георги-
ев и Митко Рангелов, 
които да доминират в 
бъдещия национален 
отбор. 

Оптимизъм лъха и 
от думите на президен-
та на клуба Венцеслав 
Стефанов: „Поехме 
„Славия” в най-тежкия 
момент. За 17 години 
направихме от нищо 
– нещо. Мисля, че има-
ме най-добрата школа 
в България. Станахме 
шампиони през 1996 
година. Хората, които 
следят отблизо фут-

бола в родината ни, 
знаят, че сме най-до-
бри в три възрастови 
групи. Имаме 600 деца 
в школата, които тре-
нират на много добри 
за родните стандарти 
терени”, коментира 
с гордост Стефанов 
пред бТВ.

Да започнем с фор-
мацията ни от Елит-
ната юношеска група 
до 19 години. Възпи-
таниците на Християн 
Войнов, завършиха 
с „едни гърди” пред 
основните си конку-
ренти „Чавдар” и „Лев-
ски” и догодина ще 
водят жестока битка 
за титлата. За цял се-
зон „Славия” допусна 

IX кръг
«Черноморец“ - „Ботев“ (Пд) отл.
„Локомотив“ (Сф) - «Чавдар»  0:1 
«Спартак» (Пл) - «Славия»  0:4 
ЦСКА - «Сливен»   3:0
«Спортист» - «Черно море»  0:3
«Ботев» (Вр) - «Видима-Рак.»  2:1
«Любимец» - «Левски»   1:4
«Берое» - «Литекс»   2:2 

X кръг
„Ботев“ (Пд) - „Литекс“   1:4
„Левски“ - „Берое“   6:0 
„Видима-Рак.“ - „Любимец“  2:0 
„Черно море“ - „Ботев“ (Вр)  7:1
„Сливен“ - „Спортист“   5:1 
„Славия“ - ЦСКА   2:0 
„Чавдар“ - „Пирин 2001“  3:0
„Черноморец“ - „Локо“ (Сф)  5:2

XI кръг
„Локо“ (София) - „Ботев“ (Пд)  0:1
„Пирин 2001“ - „Черноморец“ 1:4
„Спартак“  (Пл) - „Чавдар“  1:4 
„Спортист“ - „Славия“   0:5 
„Ботев“ (Вр) - „Сливен“   1:1
„Любимец“ - „Черно море“  1:0
„Берое“ - „Видима-Рак.“   3:1
„Литекс“ - „Левски“   3:3 

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

XIII кръг
„Пирин 2001“ - „Ботев“ (Пд)  2:2
„Спартак“ - „Локомотив“ (Сф)  1:1
ЦСКА - „Черноморец“   1:3 
„Спортист“ - „Чавдар“   0:6 
„Любимец“ - „Славия“   2:4 
„Берое“ - „Сливен“   2:2

„Литекс“ - „Черно море“  0:0
„Левски“ - „Видима-Рак.“  2:0

XIV кръг
„Ботев“ (Пд) - „Видима-Рак.“  4:0
„Черно море“ - „Левски“  1:0
„Сливен“ - „Литекс“   отл.
„Славия“ - „Берое“   4:1
„Чавдар“ - „Ботев“ (Вр)   3:1
„Черноморец“ - „Спортист“  4:1
„Локомотив“ (Сф) - ЦСКА  0:3
„Пирин 2001“ - „Спартак“ (Пл)  2:1

XV кръг
„Спартак“ (Пл) - „Ботев“ (Пд)  1:2
ЦСКА - „Пирин 2001“   4:1
„Спортист“ - „Локомотив“ (Сф) 0:0
„Ботев“ (Вр) - „Черноморец“  0:2
„Любимец“ - „Чавдар“   1:4
„Берое“ - „Пирин“   0:2 
„Литекс“ - „Славия“   0:0
„Левски“ - „Сливен“   3:0
„Видима-Рак.“ - „Черно море“  1:2

XVI кръг
„Ботев“ (Пд) - „Черно море“  1:2
„Сливен“ - „Видима-Рак.“  1:0
„Славия“ - „Левски“   0:2
„Чавдар“ - „Берое“   5:0 
„Черноморец“ - „Любимец“  0:2 
„Локомотив“ (Сф) - „Ботев“ (Вр) 2:0
„Пирин 2001“ - „Спортист“  2:0
„Спартак“ (Пл) - ЦСКА   0:4

XVII кръг
ЦСКА - „Ботев“ (Пд)   1:0
„Спортист“ - „Спартак“ (Пл)  3:1
„Ботев“ (Вр) - „Пирин 2001“  4:2
„Любимец“ - „Локомотив“ (Сф) 2:3
„Берое“ - „Черноморец“  0:1
„Литекс“ - „Чавдар“   2:2
„Видима-Рак.“ - „Славия“  0:2
„Черно море“ - „Сливен“  2:2

Класиране: (есен, първа осмица):
1. «Славия» 38:9 41 т.
2. «Левски» 50:12 40
3. „Чавдар“ 40:12 39
4. „Черно море» 35:17 34
5. ЦСКА 31:13 33

6. „Литекс“  43:16 31
7. „Ботев“ (Пд) 30:17 25
8. „Черноморец“ 28:20 25

X кръг
„Спартак“ (Пд) - „Векта“   1:0
„Литекс“ - „Ботев“ (Пд)   5:0
„Видима-Раковски“ - „Левски“  0:3
„Славия“ - „Чавдар“   3:0
ЦСКА - „Пирин 2001“   1:0
„Черноморец“ - „Локо“ (Сф)  4:1
„Берое“ - „Локо“ (Пд)   1:2

XI кръг
„Локо“ (Пд) - „Спартак“ (Пд)  0:1
„Черно море“ - „Берое“   1:0
„Пирин 2001“ - „Черноморец“ 3:0
„Чавдар“ - ЦСКА   2:0
„Левски“ - „Славия“   0:1
„Ботев“ (Пд) - „Видима-Рак.“  2:0
„Векта“ - „Литекс“   0:0

XII кръг
„Спартак“ (Пд) - „Литекс“  0:2
„Видима“ - „Векта“   0:5
„Славия“ - „Ботев“ (Пд)   2:0
ЦСКА - „Левски“   0:0
„Черноморец“ - „Чавдар“  2:0
«Берое“ - „Локо“ (Сф)   3:1
„Локо“ (Пд) - „Черно море“  0:0

XIII кръг
„Черно море“ - „Спартак“ (Пд)  1:0
„Локо“ (Сф) - „Локо“ (Пд)  0:1
„Пирин 2001“ - „Берое“   0:1
«Левски“ - „Черноморец“  2:2
„Ботев“ (Пд) - ЦСКА   1:0
„Векта“ - „Славия“   1:1
„Литекс“ - „Видима“   5:0

XIV кръг
„Спартак“ (Пд) - „Видима“  5:1
„Славия“ - „Литекс“   2:1
ЦСКА - „Векта“   1:2
„Черноморец“ - „Ботев“ (Пд)  3:0
«Берое“ - „Чавдар“   3:0 
„Локо“ (Пд) - „Пирин 2001“  0:1

„Черно море“ - „Локо“ (Сф)  1:0 

XV кръг
„Локо“ (Сф) - „Спартак“ (Пд)  0:1
„Пирин 2001“ - „Черно море“  0:2
„Чавдар“ - „Локо“ (Пд)   1:0
„Левски“ - „Берое“   4:0
„Векта“ - „Черноморец“   0:1
„Литекс“ - ЦСКА   2:0
„Видима-Рак.“ „Славия“   1:3

Класиране: (есен, първа осмица):
1. «Славия» 31:10 35
2. „Литекс“ 32:7 31
3. „Черноморец“ 27:14 29
4. „Левски“ 34:9 26
5. «Чавдар“ 22:20 24
6. „Векта“ 16:9 23
7. „Спартак“ (Пд) 16:16 21
8. „Берое“ 24:27 19

VI кръг 
“Р. спорт.” - “Сл. герой”   1:4
“Спартак” - ОФК “Костинбр.”  0:1
“Славия” - “Септември”   5:2
“Левски” - “Локомотив”   2:0
ЦСКА - “Академик”   1:1
“Ботев 57” - “Чавдар”   3:0

VII кръг 
“Локомотив” - “Ботев 57”  0:0
“Септември” - “Левски”   4:3
“Академик” - “Славия”   0:1
ОФК “Костинбр.” – ЦСКА  1:1
“Сл. герой” - “Спартак”   7:0
“Чавдар” - “Р. спортист”   2:2

VIII кръг 
“Ботев 57” - “Р. спортист”  6:0
“Спартак” - “Чавдар”   1:3
ЦСКА - “Сл. герой”   7:0
“Славия” - ОФК “Костинбр.”  12:0
“Левски” - “Академик”   3:1
“Локомотив” - “Септември”  1:1

IX кръг 
“Септември” - “Ботев 57”  3:3

Тимът от Елитната група до 19 г. имаше много по-
води за радост през първия дял на първенството

Статистика
Елитна юношеска група до 19 г.

(родени 1993 г.)

Елитна юношеска група до 17 г.
(родени 1995 г.)

Юноши зона
(родени 1993-94 г.)
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„Бялата армада” потопи        своите противници
само една загуба (0:2 
от „Левски) и 2 равен-
ства, и заслужено ще 
зимува на върха. Дори 
в дербито със „сините” 
славистите създадоха 
дузина чисти голови 
положения, като два 
пъти сам срещу врата-
ря пропусна таранът 
Стоян Георгиев, а До-
брин Петров и Спас Ге-
оргиев също не успяха 
да преодолеят Дими-
тър Илиев. Въпреки 
това в отбора има мно-
го перспективни фут-
болисти като Предев, 
Огнянов, капитанът 
Цекин, Божидар Васев, 
Стоян Георгиев и Спас 
Георгиев, които могат 
да дадат бъдещия све-

тъл облик на първия 
тим.

Владимир Иванов, 
освен като директор 
на школата, успешно 
развива таланта си и 
като треньор. Тимът 
на Фугата от Eлитната 
група до 17 г. завърши 

есента като едноличен 
лидер, водейки с цели 
4 точки на „Литекс”. 
„Белите” „наказаха” 
основните си конку-
ренти от Ловеч с 2:1, 
победен бе и „Левски” 
с 1:0 като гост. Отборът 
играе много сърцато и 

вдъхновено като тук си 
личи почеркът на мла-
дия наставник, който 
бе непримирим и като 
футболист. 

Съставът на Радо Ге-
оргиев в Зона „София” 
също отнесе всички, 
които се изправиха на-
среща му по пътя към 
върха. „Славия” ниже 
победа след победа (7 
поредни за последни-
те 2 месеца), като ти-
мът е вкарал рекорд-
ните 66 гола при само 
4 допуснати! 

Ивайло Семерджи-
ев успя да достигне 
до 3-то място с Юно-
ши младша „Б”, като 
„Славия” завърши се-
зона по подобаващ 

“Академик” - “Локомотив”  0:1
ОФК “Костинбр.” - “Левски”  1:3
“Сл. герой” - “Славия”   0:5
“Р. спортист” - “Спартак”   3:1
“Чавдар” – ЦСКА   1:2

X кръг 
“Ботев 57” - “Спартак”   13:0
“Левски” - “Сл. герой”   6:0
“Локомотив” - ОФК “Костинбр.” 1:0
“Септември” - “Академик”  4;2
ЦСКА - “Р. спортист”   15:1
“Славия” - “Чавдар”   3:1

XI кръг 
“Академик” - “Ботев 57”   4:3
ОФК “Костинбр.” - “Септември” 2:3
“Р. спортист” - “Славия”   0:9
“Сл. герой” - “Локомотив”  1:2
“Чавдар” - “Левски”   1:3
“Спартак” – ЦСКА   0:6

Класиране: (есен, първа осмица)
1. „Славия“ 66:4  32
2. „Левски“ 44:15  27
3. ЦСКА 47:16  23
4. „Септември“ 33:21  23
5. „Локомотив“ 24:12  21
6. ОФК „Костинбр.“ 17:24  17
7. „Академик“ 31:16  16
8. „Ботев 57“ 38:25  15  

VI кръг 
ЦСКА - “Локомотив”   2:1
ОФК “Костинбр.” - “Интер”  5:0
“Атлетик” - “Академик”   0:5
“Люлин” - “Ботев 57”   9:0
“Витоша” - “Левски-Р.”   Отл.
“Левски” - “Септември”   4:0
“Славия” - “Чавдар”   0:1

VII кръг 
“Локомотив” - ОФК “Костинбр.” 6:1
“Септември” - “Славия”   0:1
“Левски-Р.” - “Левски”   0:1
“Люлин” - “Витоша”   2:0

“Академик” - “Ботев 57”   9:1
“Интер” - “Атлетик”   2:1
“Чавдар” – ЦСКА   1:2

VIII кръг 
ОФК “Костинбр.” - “Атлетик”  3:0
“Ботев 57” - “Интер”   1:4
“Витоша” - “Академик”   0:10
“Левски” - “Люлин”   6:0
“Славия” - “Левски-Р.”   4:1
ЦСКА - “Септември”   4:0
“Локомотив” - “Чавдар”   0:3

IX кръг 
“Атлетик” - “Ботев 57”   4:0
“Интер” - “Витоша”   2:2
“Академик” - “Левски”   0:4
“Люлин” - “Славия”   0:6
“Левски-Р.” – ЦСКА   0:3
“Септември” - “Локомотив”  0:3
“Чавдар” - ОФК “Костинбр.”  5:0

X кръг 
ОФК “Костинбр.” - “Ботев 57”  6:2
“Витоша” - “Атлетик”   1:2
“Левски” - “Интер”   7:0
“Славия” - “Академик”   7:1
ЦСКА - “Люлин”   4:0
“Локомотив” - “Левски-Р.”  0:5
“Чавдар” - “Септември”   1:0

XI кръг 
“Ботев 57”- Витоша”   0:2
“Атлетик” - “Левски”   0:7
“Интер” - “Славия”   0:4
“Академик” – ЦСКА   0:7
“Люлин” - “Локомотив”   1:5
“Левски-Р.” - “Чавдар”   0:0
“Септември” - ОФК “Костинбр.” 3:1

XII кръг 
ОФК “Костинбр.” - “Витоша”  12:1
“Левски” - “Ботев 57”   20:0
“Славия” - “Атлетик”   6:0
ЦСКА - “Интер”   7:0
“Локомотив” - “Академик”  2:0
“Чавдар” - “Люлин”   7:0
“Септември” - “Левски-Р.”  1:2

XIII кръг 
“Витоша” - “Левски”  0:6
“Ботев 57” - “Славия”  0:12
“Атлетик” – ЦСКА  0:10
“Интер” - “Локомотив”  0:3
“Академик” - “Чавдар”  0:2
“Люлин” - “Септември”  0:5
“Левски-Р.” - ОФК “Костинбр.” 6:0

Класиране: (есен, първа шестица):
1. „Левски” 67:1 66
2. ЦСКА 65:7 58
3. „Славия” 53:5 48
4. „Чавдар” 40:5 35
5. „Левски-Рак.” 40:5 30
6. „Локомотив” 40:17 23

VI кръг
“Люлин” - “Ботев 57”  4:1
“Обеля” - “Левски-Р.”  0:5
“Левски” - “Септември”  2:1
“Славия” - “Чавдар”  0:1
ЦСКА - “Локомотив”  0:1

VII кръг 
“Локомотив” - “Люлин”  4:0
“Чавдар” – ЦСКА  3:2
“Септември” - “Славия”  4:0
“Левски-Р.” - “Левски”  1:3
“Ботев 57” - “Обеля”  4:7

VIII кръг
“Люлин” - “Обеля”  5:2
“Левски” - “Ботев 57”  6:0
“Славия” - “Левски-Р.”  0:1
ЦСКА - “Септември”  2:3
“Локомотив” - “Чавдар”  2:0

IX кръг 
“Чавдар” - “Люлин”  3:0
“Септември” - “Локомотив” 2:3
“Левски-Р.” – ЦСКА  1:3
“Ботев 57” - “Славия”  1:7
“Обеля” - “Левски”  0:7

Класиране: (есен, първа шестица)
1. „Чавдар” 35:6 24
2. „Локомотив” 24:6 22
3. „Левски” 29:8 21
4. ЦСКА 33:8 18
5. „Септември” 25:18 18
...
7. „Славия” 16:15 10

VI кръг 
“Люлин” - “Левски-Р.”  1:5
“Левски” - “Септември”  4:3
ЦСКА - “Локомотив”  8:0
“Славия” - “Чавдар”  1:1

VII кръг 
“Локомотив” - “Люлин”  6:1
“Септември” - “Славия”  0:1
“Левски-Р.” - “Левски”  0:6
“Чавдар” – ЦСКА  2:0

VIII кръг 
“Септември” – ЦСКА  2:9
“Левски-Р.” - “Славия”  0:7
“Люлин” - “Левски”  0:14
“Чавдар” - “Локомотив”  2:1

IX кръг 
“Славия” - “Левски”  1:3
ЦСКА - “Левски-Р.”  7:0
“Локомотив” - “Септември” 1:4
“Чавдар” - “Люлин”  3:0

X кръг 
“Левски-Р.” - “Локомотив” 3:1
“Люлин” - “Славия”  0:12
“Левски” – ЦСКА  3:1
“Септември” - “Чавдар”  0:7

Класиране: (есен, първа шестица)
1. „Чавдар” 48:3 28
2. „Левски” 63:8 27
3. ЦСКА 56:11 21
4. „Славия” 43:0 19
5. „Левски-Р” 14:41 12
6. „Септември” 22:39 6

начин, също със се-
дем поредни успеха. 

В детските гру-
пи засега отборите 
ни търсят новия си 
облик. Опитен тре-
ньор като Милчо Ев-
тимов със сигурност 
ще вкара Деца „А” в 
„правия път”, дока-
то Здравко Здравков 
вече постига първите 
си успехи като с тима 
на „Славия” родени  
през 1998 г. се класи-
ра на полуфиналите 
в турнира за Купата 
на БФС, които ще се 
играят през пролетта. 
За тази цел „белите” 
постигнаха разгром-
на победа с 6:0 като 
гост над „Етър”. 

Страниците 
подготви:

Калоян атанаСОВ

„Белите” бяха безмилостни към съперниците си в 
Зона „София” 

Юноши младша “Б”
(родени 1996 г.)

Деца “А”
(родени 1997 г.)

Деца “Б”
(родени 1998 г.)

Статистика
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В своята история 

футболният отбор 
на „Славия” има ре-
дица международни 
изяви, с които него-
вите почитатели 
с право се гордеят. 
„Белите” са първият 
наш клуб класирал се 
и играл на европей-
ски полуфинал. Сла-
вистите са и първи-
ят български отбор 
спечелил своята 
група от турнира на 
УеФа „интертото”. 
Във визитната кар-
тичка на доказано 
най-стария роден 
клуб се открояват и 
две балкански клуб-
ни купи. първата 
от тях бе спечеле-
на през 1986 година, 
а изминалите от-
тогава 25 години са 
чудесен повод да се 
върнем отново към 
този успех. 

В турнира за 
Б а л к а н с к а т а 
клубна купа, 

до изданието през се-
зон 1985/86, „белите” 
са участвали три пъти. 
Още в дебюта си през 
1977 година славис-
тите се класират за 
финала. Общо в над-
преварата за трофея 
на полуострова, до то-
гава, футболистите на 
„Славия” са изиграли 
десет срещи, в които 
са постигнали шест 
победи, едно равен-
ство и три загуби. 

За да дойде 1986 
година и първото ко-
ронясване на „белия” 
клуб като Балкански 
първенец. Куриозно-
то тук е, че славистите 
стигат до финалните 
двубои без да бъдат 
играни срещи преди 
това?! Редно е да се 
отбележи, че вина-
та за това не е в тима 
на “Славия”. Турският 
представител в гру-
пата “Трабзонспор” 
бойкотира мача с бъл-
гарския тим заради 
т.нар. “Възродителен 
процес”. Поради свои 
съображения отказва 
срещата и “Ираклис” 

(Солун). При тези об-
стоятелства “белите” 
трябва да дебютират 
в турнира чак на фи-
нала срещу гръцкия 
“Паниониос”. “Беше 
много странно всичко 
това - спомня си днес 
капитанът на тогаваш-
ния отбор Иван Хай-
дарлиев - Но бяхме 
решени да се предста-
вим повече от убеди-
телно, за да няма спе-
кулации по въпроса, 
че сме стигнали до тук 
случайно. Старши тре-
ньорът Христо Мла-
денов, лека му пръст, 
който води тима през 
завършилия шампи-
онат бе сглобил един 
силен състав. Играех-
ме от години заедно 
и се разбирахме мно-
го добре. На вратата 
Ананиев, отдясно Пав-
лин Димитров, отляво 
Греков, последен аз, 
в средата на терена 
“Джери” Алдев, Пла-
мен Симеонов, отпред 
Пепи Александров и 
Радков, беше дошъл 
вече и Миронов.” 

Интересно е да се 
отбележи, че след като 
са спечелени бронзо-
вите медали в изми-

налия шампи-
онат настав-
никът на „Сла-
вия” Христо 
Младенов е 
назначен за 
н а ц и о н а л е н 
с е л е к ц и о -
нер, а ръко-
водството на 
“Славия” не 
счита за нуж-
но да постави 
начело на от-
бора друг тре-
ньор?! Под-
готовката се 
води от кон-
д и ц и о н н и я 
спец Тренда-
фил Терзий-
ски, помага и 

прекратилият карие-
рата Чавдар Цветков. 

триумфира с отличи-
ето. Естествено и сега 
погледите на „елини-
те” са насочени към 
трофея. Но натам са 
фокусирани и амби-
циите на българския 
клуб. 

Съставът на “Сла-
вия” в мача игран на 
Националния стадион 
„Васил Левски” пред 
8 000 фенове на „бели-
те” изглежда така: Ан-
тонио Ананиев, Пав-
лин Димитров, Иван 
Хайдарлиев, Валери 
Греков, Пламен Тачев, 
Георги Илиев, Младен 
Радков, Иляз Алиев, 
Петър Александров, 
Пламен Симеонов, 
Мирослав Миронов. 
Като смени на тере-

на славистите е „като 
по ноти” тон за всич-
ко това дава Пламен 
Симеонов. Поел „ди-
ригентската палка” 
той твори чудесни 
комбинации в средата 
на терена. Подава на 
Петър Александров за 
първия гол в 30-та ми-
нута, а след час игра 
сам отбелязва вто-
рия. „Бялата” класика 
оформя осем минути 
преди края отново ос-
новният голмайстор 
Александров, пози път 
след асистенция на 
Младен Радков. Пър-
воначалният замисъл 
на гостите за затваря-
не на подстъпите към 
вратата се проваля. 
Гръцкият „бетон” окон-
чателно рухва след 
половин час игра, а в 
последните минути, 
когато играчите на 

“Паниониос” 
поглеждат и 
към вратата 
на Антонио 
А н а н и е в , 
те срещат 
добре орга-
низираната 
защита на 
българите.

О тветна-
та среща в 
Атина е на 
5 ноември. 
От седми-
ца „Славия” 
н а й - с е т н е 
има официа-
лен старши 
треньор и 
това е опит-
ният Добро-

мир Ташков. Но гър-
ците се оправдават с 
късното научаване за 
неговото назначение, 
затова не му издават 
виза и той не пътува 
с тима. Въпреки това 
българският отбор 
излиза с амбиция да 
спечели трофея. На те-
рена на стадион „Неа 
Смирни” пред 12  000 
зрители славистите се 
явяват в непроменен 
титулярен състав от 
първата среща. “Бели-

Четвъртвек от първия триумф 
за балканската купа 

Иван Хайдарлиев има честта да е 
капитан на Балканските шампиони 

Топреали-
заторът на 

„белите” 
Петър Алек-

сандров се 
разписа на 

три пъти в 
двата фи-

нални мача

Така е през почти це-
лия есенен дял, дори 
и в първата финална 
среща за Балканската 
купа. Мачът е в София 
на 15 октомври 1986 
година. Съперникът 
никак не е лош състав. 
В редиците му личат 
трима гръцки нацио-
нали, както и чужде-
нците Лима и Олиен. 
За “Паниониос” това е 
второ участие във фи-
нален мач. През 1971 
година тимът от Атина 

на се появяват Петър 
Божков и Иван Мари-
нов. “Излязохме край-
но мобилизирани, а и 
бяхме в много добра 
форма, полусезонът 
бе в разгара си - про-
дължава разказа си 
сърцатият защитник 
на “белите” Иван Хай-
дарлиев - искахме да 
постигнем успех и да 
обезсмислим реван-
ша. Спечелихме кате-
горично с 3:0.” 

И наистина играта 
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те” имат и самочувст-
вието от обезкуражи-
телната им преднина 
от София. Но както 
често се случва в тур-
нирите футболната 
логика отстъпва на 
други фактори и след 
четвърт част елините 
водят с …3:0!? 

„Това бе едно ко-
шмарно начало за нас, 
макар още в София 
да се видя, че сме по-
стойностният отбор 
– продължава със спо-
мените си Иван Хай-
дарлиев - на реванша, 
докато се усетим бе 0:3 
след едва 18 минути 
игра! Получихме гол, 
както се казва от съ-
блекалнята. Второто и 
третото попадение на 
гърците бяха от дузпи, 
и заслуга имат, и съди-
ите. Те бяха албанци 
и явно домакините ги 
бяха “съветвали” пре-
ди мача. Освен с поло-
женията при „дузпите” 
страничните пуснаха 
такива явни засади, 
направо по пет метра, 
че бе цяло чудо, че не 
получихме още голове 
до почивката. В пауза-
та се амбицирахме и 
десетина минути след 
началото на второто 
полувреме Джери на-
хлу отляво, навърза ги 

„една каруца хора” и 
стигна до аутлинията. 
От там върна топката 
назад към точката за 
дузпата и края на го-
лемия пеналт. Където, 
малко пред дъгата, я 
посрещна Пепи Алек-
сандров и с лъжливо 
движение намери Ми-
ронов, който с нисък 
плътен удар по земята 
я изпрати в мрежата. 
Вече се радвахме, ко-
гато погледнахме към 
съдиите. Албанският 
страничен съдия в зо-
ната и главният се гле-
даха учудено, хвърли-

ха един поглед и към 
домакините, но след 
като нямаше засада, 
не можаха да измислят 
и никакъв фаул, стояха 
и се гледаха няколко 
секунди, и накрая при-
знаха попадението. 
Просто нямаше как да 
не зачетат гола, защо-
то при върната топка, 
с играчи отзад на дру-
гия тим, да се свири 
засада, няма как. Вече 
имахме психологиче-
ско предимство, а на 
гърците им се подря-
заха крилата, защото 
вече им трябваха нови 

Едно от най-важните неща в историята на 
един клуб са неговите традиции. Радващо е, че 
в „Славия” все повече се държи на тях. Доказа-
телство за това е и отношението към Балканска-
та клубна купа. Един от ценните трофеи на „бе-
лите” дълго време бе в неизвестност. За щастие 
преди няколко месеца той бе открит в една от 
стаите на стадиона, от дългогодишния служител 
на ПФК „Славия” Александър Грозданов в екип 
с пишещия тези редове,. Последвалата реакция 
на ръководството на футболния клуб бе бърза 
и похвална. Към днешна дата, отличието, заедно 
с други купи вече заема почетното си място в 
трофейната витрина на „белия” клуб.

два гола и тръгнаха 
ва банк. Пробивът на 
Джери бе от решава-
що значение за край-
ния изход на мача. 
Малко по-късно, пад-
на и втори гол за нас. 
Отбеляза го Алексан-
дров. И така с мини-
мална загуба 2:3 спе-
челихме трофея. Дру-
гият любопитен мо-
мент, освен съдиите, 
бе след края на мача. 
Вместо официално за-
криване, домакините 
претупаха церемони-
ята. Появиха се само 
двама души и едини-

Отборът на “Славия” през 1986 година от ляво на дясно първи ред-седнали: Валери Греков, Петър Божков, 
Петко Медведски, Иван Хайдарлиев (капитан), Младен Радков, Георги Илиев, Цветан Йончев, Иван Писков 
и Павлин Димитров. Втори ред прави: Христо Младенов (старши треньор), Емил Очев, Илиян Алдев, Йор-
дан Костов, Славчо Никленов, Ивайло Венков, Петър Богданов, Илия Карадалиев и Трендафил Терзийски 
(кондиционен треньор). Трети ред прави: д-р Михаил Илиев (лекар), Симеон Костадинов, Жеко Андреев, 
Петър Александров, Пламен Симеонов, Антонио Ананиев и Васил Ненков (масажист). 

ят ми подаде купата и 
златните медали. Това, 
обаче не ни попречи 
да изразим както по-
добава радостта си. 
Тържествената вече-
ря също не се състоя, 
гърците не се явиха, 
ние трябваше сами да 
си поемем разходите, 
за разлика от София 
където на тях нищо не 
им липсваше. Но най-
важното за нас, бе ку-
пата, която спечелихме 
и донесохме в София.”  

Интересен е и спо-
менът на тогавашния 
заместник-председа-
тел на „белия” клуб  
Иван Кузов: „След като 
Ташков бе споходен 
от визови проблеми 
и не успя да пътува с 
тима начело на отбора 
за реванша застана 
Чавдар Цветков. За са-
мата среща бих изтък-
нал няколко неща. Пър-
вият гол за домакините 
стана от явна засада. 
Сетне в продължение 
на три минути, между 
петнайсета и осемнай-
сета „реферът” отсъди 
две дузпи за гърците, 
които само той видя. 
Албанските съдии 
направиха всичко 
възможно да загубим 
с голям резултат, но 
уникалният славистки 
дух за пореден път 
се прояви, до края на 
първата част не допус-
нахме нови попадения. 
На почивката Чаво 
направи изумителен 
разбор на измина-
лите минути, прояви 
страхотни треньорски 
качества, надъха фут-
болистите ни и ги смач-
кахме. Не само двата 
гола, които вкарахме, 
но въобще цялата игра 
на момчетата в бяло бе 
чудесна. В края на сре-
щата ударихме и две 
греди. Победата във 
втората част също ни 
прилягаше, но и така 
заслужихме трофея.” 

Страниците 
подготви:

Камен ОГнЯнОВ

Трофеят от 1986 отново на 
видно място в „белия” клуб

И днес купата от 1986 краси витрина на „белия” клуб 
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В първия си и единствен 
до момента мач за сезона, 
възпитаниците на тре-
ньорите Георги Миланов 
и Атанас Димитров, с ле-
кота разпиляха „Левски” в 
Зимния дворец. Темпото бе 
най-високо в първата тре-
тина, когато „белите” нани-
заха шест безответни гола. 
Първият гол за „Славия” в 
тазгодишния шампионат 
падна още в 3-ата минута на 
срещата. Вкара го Мартин 
Бояджиев, популярен с 
прякора си Чеха. В състава 
на „белите” дебютира врата-

рят Теодор 
Асенов – 
син на дъл-
г о г о д и ш -
ния страж 
на отбора 
И в а й л о 
А с е н о в . 
Той се по-
яви като 
резерва на 
в е т е р а н а 
Константин 
Михайлов 
в средата 
на мача. В 
р е д и ц и те 
на „белите”, 
водени от 
к а п и т а н а 
Станислав 
М у х а ч о в 

и опитните му колеги 
Мартин Миланов и Георги 
Младенов, имаше доста 
юноши от школата. И макар 

Хокей на лед14

Поредното държавно 
първенство по хокей на лед 
на България започна, но из-
общо не е ясно как и кога 
ще завърши. Предвидени 
по програма са четири кръ-
га, а първият от тях вече 
се изигра. Въпросителни 
около това кой ще е нови-
ят шампион и носител на 
купата на страната няма – 
„белите” са на светлинни го-
дини като организация, се-
лекция и класа пред своите 
опоненти. Всъщност, въ-
просите са свързани със 
самото провеждане на пър-
венството – колко мача ще 
се изиграят и колко отбора 
ще завършат. Или с други 
думи казано – докъде ще 
стигнат силите на „Левски” и 
ЦСКА. И двата клуба с мъка 
събраха играчи, за да могат 
да стартират в надпрева-
рата. Силите помежду им 
тази година са напълно из-
равнени и това си пролича 
в прекия двубой, в който 
само късметът помогна 

на ЦСКА да се добере до 
победата. „Червените” пък 
продължиха традицията от 
последните години да не се 

славистите да бяха с някол-
ко глави над „сините” като 
класа, играта им не бе на 
познатата висота. Липсата 
на сериозна конкуренция 
и достатъчно мачове у нас 
през последните години, 
както и неучастието в меж-
дународни турнири, до-
веде до логичен сериозен 
спад и при „белите”. 

Заслужава да се от-
бележи и още един факт 
– мачът между „Левски” и 
„Славия” в Зимния дворец 
на 17 ноември, бе първият 
в историята на държавни-
те първенства у нас, който 

се игра с т.нар. „мръсно 
време” – т.е. без спиране 
на часовника при прекъс-
ване на играта?! Почивките 
между отделните третини 
също бяха не повече от 
четири минути. Срещата 
започна и завърши за мал-
ко повече от час... Двата 
отбора трябваше да игра-
ят отново на 8 декември в 
мач от втория кръг, но дву-
боят бе отложен заради...
студентския празник.

Свободан 
алеКСанДрОВ

I кръг (валиден за Купа 
„България”)
17.11.2011 г., Зимен дворец на 
спорта
„Левски” – „Славия” 1:9 (0:6, 0:3, 
1:0)
24.11.2011 г., Зимен дворец на 
спорта
ЦСКА – „Левски” 9:8 (4:5, 3:2, 2:1)
1.12.2011 г., ст. „Славия”
„Славия” – ЦСКА 5:0 служебно
II кръг
8.12.2011 г., ст. „Славия”
„Славия” – „Левски” отложен
15.12.2011 г., Зимен дворец на 
спорта, 20:45 ч.
„Левски” – ЦСКА
22.12.2011 г., Зимен дворец на 
спорта, 20:45 ч.

Софийският градски 
съд оправда Илиян 
Тодоров за убий-

ството на 21-годишния Кирил 
Въжаров, вратар на „Славия” 
и националния отбор по хо-
кей на лед и 24-годишния 
Васил Александров, които 
бяха намушкани смъртонос-
но пред столичната дискоте-
ка „Соло” в нощта на 18 сре-
щу 19 април 2009 г. Според 
решението на съдебния 
състав с председател Румяна 
Ченалова от 9 декември 2011 
г., Въжаров и Александров не 
са убити с ножа, който е при-
ложен като доказателство 
по делото. Съдебният състав 
приема, че не може да поста-
нови осъдителна присъда на 
базата на събраните косвени 
доказателства. Веригата от 
тях се разкъсва, според съда, 
именно от факта, че на виде-
озаписа от нощта на побоя 
преди около две години, не 
се вижда кой конкретно на-
нася смъртоносните удари, 
съобщи БТА.

Роднините на убития 
Кирил Въжаров смятат, че 
„с решението си 29 съдебен 
състав узакони убийството, 
като морална ценност на 
това общество”. Те опреде-
лиха присъдата като безумна 
и абсурдна, след като през 
юли съдът възобнови съби-
рането на доказателствата 
след пледоарии: 
„Всички, които 
слушаха матери-
алите по делото, 
чуха доказател-
ствата. Каква дру-
га логика има освен един-
ствения естествен извод 
за автора на убийството? 
Разводняват се категорични 
улики, за да не се постанови 
присъда, това беше тяхната 
цел. Но ние нямаме тяхната 
съвест и слава Богу”, казаха 
близки на загиналите със 
сълзи на очи. Сломена от 
решението на съда майката 
на Кирил, Радмила Въжарова 
едва отрони: „Където свърш-
ва справедливостта, идва 

възмездието - каквото и да 
означава това”... 

Камен Михалков, който 
е адвокат на жертвите пред 
„Соло“, се възмути от реше-
нието на съдебния състав 
да се довери на записи от 
камери пред нощния клуб, 
чийто образ е неясен. „За 
мен е процесуална новост 

да се гради оправдателната 
присъда на запис от камери, 
които не са специално разуз-
навателно средство“, комен-
тира Михалков. Той обясни, 
че сред доказателствата са 
показания от шофьора на 
таксито, което е взело от мес-
топроизшествието подсъ-
димия Тодоров. Свидетелят 
е категоричен, че Илиян 
Тодоров му е казал „Май 
наръгах един“. По време на 

произнасянето на присъдата 
стана ясно, че на видеозапи-
сите се вижда силует в чер-
но облекло, който замахва 
с движение, наподобяващо 
наръгване. „Вие видяхте ли 
такова нещо на записите? Аз 
не видях такова лице“, каза 
адвокатът. „Записите са с ни-
ско качество, не можем да 

различим 
кой кой е“, 
добави той 
пред аген-
ция БЛИЦ. 

Остава 
о т к р и т 

въпросът и с укриването на 
обвиняемия в дните след 
инцидента, и с промяната 
на външния му вид. Самият 
той отказа коментар по тези 
въпроси пред единствената 
медиа, пред която говори, 
макар зад кадър - БНТ. 

Не всички от членовете 
на 29 съдебен състав са на 
мнение в невинността на за-
подозрения. Според младши 
съдия Мария Дончева, един-

ствено подсъдимият е прите-
жавал оръжие на мястото на 
трагедията и в тези няколко 
секунди само той е можел да 
го използва, съобщи съдий-
ката пред Нова ТВ.

След като беше произне-
сена оправдателната присъ-
да на Илиян Тодоров изли-
за и от ареста. Очаква се в 
следващите дни да се стигне 
до вълна от недоволства от 
страна на близките и прия-
телите на убитите момчета. 
В интернет пространството 
възмутени и омерзени от 
безпринципността на съдеб-
ните власти хиляди коменти-
рат и призовават за протест-
ни действия.

Самото решение на съда 
може да бъде обжалвано 
пред Софийския апелативен 
съд. Разноските по делото, 
които до момента са над 16 
000 лева, засега остават за 
сметка на държавата.

„Белите” взеха националната купа
след служебна победа над ЦСКА
Отборът на „Славия” получи Купата на 

България за 2011 г. след служебна победа над 
ЦСКа с 5:0. „Червените” не се явиха за мача си 
от първия кръг на шампионата срещу „белите”, 
валиден и за турнира за националната купа. Със 
служебния си успех хокеистите на „Славия” съ-
браха пълен актив от шест точки от двата си 
мача в първия етап на шампионата. тъй като от 
родната федерация бе решено победителят от 
него да вземе и националната купа, „белите” я 
прибавиха към витрината си с отличия.

Капитанът на „белите вълци” 
Станислав Мухачов (с номер 9) и съот-
борникът му Мартин Миланов (с номер 
8) в очакване на първия съдийски сигнал 
на рефера Цвятко Танев за сезона.

явяват за поне един дву-
бой със „Славия” и пропус-
наха гостуването на „Овча 
купел”.

ЦСКА – „Славия”
III кръг
26.01.2012 г., Зимен дворец на 
спорта, 20:45 ч.
„Левски” – „Славия”
2.02.2012 г., Зимен дворец на 
спорта, 20:45 ч.
ЦСКА – „Левски”
9.02.2012 г., ст. „Славия”, 19:30 ч.
„Славия” – ЦСКА
IV кръг
16.02.2012 г., ст. „Славия”, 19:30 ч.
„Славия” – „Левски”
23.02.2012 г., Зимен дворец на 
спорта, 20:45 ч.
„Левски” – ЦСКА
1.03.2012 г., Зимен дворец на 
спорта, 20:45 ч.
ЦСКА – „Славия”

Статистика и програма
Държавно първенство по хокей на лед за мъже

Сезон 2011/2012

Убиецът на Кирчо 
невинен според съда?!  
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Об е д и н е н и -
ят волейбо-
лен отбор 

„Славия-СУ” най-
вероятно ще завърши 
на четвърто място в 
класирането в шампи-
оната преди края на 
2011-та година. До мо-
мента бронзовите ме-
далистки от миналия 
сезон имат актив от две 
победи и три загуби с 
геймово съотношение 
7:11. Тежките гостува-
ния на „Левски Волей” 
и „Марица” (Пловдив) 
не позволиха на „бели-
те” да спечелят повече 
двубои, като през 2012-
а година тези тимове 
гостуват на „Славия” и 
тогава ще има реална 
възможност да бъде 
взет сладък реванш за 

двете поражения. 
За да може да уча-

ства в шампионата 
„Славия” се обедини с 
отбора на Софийския 

университет. По тради-
ция домакинските ма-
чове на славистките се 
играят в зала „Панайот 
Пондалов”, а старши 

треньор на състава 
отново е Калин Тодо-
ров. Отборите в на-
стоящото първенство 
при дамите са седем, а 
„Славия” спокойно ще 
може да се пребори за 

Волейболистите на 
„Славия” се предста-
вят задоволително в 
първите си осем мача 
от новия сезон. Възпи-
таниците на старши 
треньора Северин Ди-
митров записаха чети-
ри престижни победи в 
първенството и за мо-
мента заемат пета по-
зиция във временното 
класиране с актив от 12 
точки и геймово съот-
ношение 13:12. „Белите” 
демонстрираха много 
добра игра, хъс и воля 
за победа във всичките 
си спечелени двубои. 
В останалите срещи, 
които по един или друг 
начин не завършиха 
с добър за слависти-
те резултат, отново си 
проличаха огромните 
възможности и потен-
циал на настоящия „бял” 
отбор. 

В третия кръг на 
шампионата „Славия” 

Женският тим на «белите» е 
близо до челните позиции 

Славистките имат шанс да се преборят за медал 
през 2012-а година

Волейболистите на „Славия” се представиха 
задоволително в първата част на редовния сезон

Страницата 
подготви:

асен ДаСКалОВ

Резултати на женския отбор на „Славия-СУ”:
І кръг „Славия-СУ”-„Феникс 09” (Шн) - 3:1(25:16,17:25,25:23, 25:14)
ІІ кръг „Марица” (Пловдив) - „Славия-СУ”  - 3:0 (25:21, 25:13, 25:7) 
ІІІ кръг „Славия-СУ” - „Спартак” (Вн) - 3:1 (25:22, 25:20, 18:25, 25:18) 
ІV кръг „Левски Волей” - „Славия-СУ”      - 3:0 (25:18, 25:14, 25:11) 
V кръг „Славия-СУ” - ЦСКА            - 1:3 (25:21, 24:26, 13:25, 16:25)
VІ кръг „Славия-СУ” - почива

Предстоящ мач
 
„Спартак 96” (Плевен) - „Славия-СУ”, спортна зала в Плевен, 18 часа

място в първата чет-
ворка. В „белия” отбор 
личат имената на завъ-
рналата се от чужбина 
Кристина Йорданска, 
както и на Ивелина 
Петкова и Виолина 
Николова, които имат 
зад гърба си множе-
ство мачове с екипа 
на най-стария клуб в 
България.

Отборите на Италия и 
Сърбия ще бъдат съпер-
ници на България на 
олимпийската волейбол-
на квалификация в София 
през пролетта на 2012-а 
година. Това стана из-
вестно след края на тур-

„Славия” заема пето място в мъжкия шампионат

Резултати на мъжкия отбор на „Славия“:
І кръг „Монтана“ - „Славия“ - 3:0 (25:21, 25:18, 25:23)
ІІ кръг „Славия“ - Черно море БАСК“ - 3:0 (25:15, 25:23, 25:18)
ІІІ кръг ЦСКА - „Славия“ - 3:1 (25:20, 25:20, 26:28, 25:23)
ІV кръг КВК „Габрово“ - „Славия“ - 0:3 (21:25, 15:25, 18:25)
V кръг „Славия“ - „Виктория Волей“ - 3:0 (25:16, 25:22, 25:15)
VІ кръг „Нефтохимик 2010“ - „Славия“ - 3:0 (27:25, 25:22, 25:15)
VІІ кръг „Славия“ - „Марек Юнион Ивкони“ - 0:3 (17:25, 16:25, 20:25)
VІІІ кръг „Ботев“ (Луковит) - „Славия“ - 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)

предстоящи мачове:
ІХ кръг, 10 декември 
„Славия“ - „Левски Волей“, зала „Панайот Пондалов“ от 17.30 часа
Х кръг, 16 декември 
„Арда“ (Кърджали) - „Славия“, зала „Арпезос“ (Кърджали) от 18 часа
ХІ кръг, 22 декември 
„Славия“ - „Пирин Балканстрой“, зала „Панайот Пондалов“ от 17 
часа

изпусна да постигне до-
ста по-добър резултат 
срещу ЦСКА. „Белите” за-
губиха с 1:3, като имаха 
реална възможност да 
се доберат до тайбрек 
и подобно на миналия 
сезон отново да побе-
дят по-рутинирания и 
скъпоплатен „червен” 
състав. 

Престижните побе-
ди срещу „КВК Габрово”, 
„Ботев” (Луковит), „Чер-
но море БАСК” и „Вик-
тория Волей”, донесли 
по три точки в полза на 
славистите, поставят 
една добра основа за 
евентуално развитие на 
перспективния и пълен 
с млади таланти отбор 

на „Славия”. 
Предстоящото дерби 

с „Левски Волей” пък ще 
покаже дали „белите” 
имат шансове и сили 
да играят важна роля 
сред лидерите в Наци-
оналната волейболна 
лига. Традициите и мо-
ментните възможности 
на най-стария българ-
ски клуб показват, че 
класирането в челната 
петица преди началото 

на плейофите е напълно 
постижима цел за възпи-
таниците на Северин 
Димитров. До края на 
първата част на редов-
ния сезон остават още 
три кръга, а след ново-
годишната пауза мачо-
вете от шампионата ще 
се подновят в средата на 
януари 2012-а година.

нира за Световната купа 
в Япония в началото на 
декември. 

Сърбите, които са ев-
ропейски шампиони, за-
еха осма позиция в над-
преварата в Токио, докато 
италианците са четвърти 

в крайното подреждане. 
Сърбия и Италия са двата 
европейски тима, които 
завършиха с най-предно 
класиране за Световната 
купа, но не взимат квота 
за Олимпиадата.

Русия и Полша са отбо-

рите от Стария континент, 
които печелят право на 
участие на олимпийския 
турнир в Лондон през 
2012-а година.

На квалификацията 
в новопостроената зала 
„Арена Армеец“ между 

8-и и 13-и май догодина 
ще участват още Герма-
ния, Испания, Финлан-
дия, Словакия и Слове-
ния. Само един от общо 
осемте тима ще завоюва 
място на Олимпиадата 
догодина.
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Славистката торсида 
отново показа високата 
си класа. В най-важния 
двубой за сезона, дер-
бито за купата със сто-
личните „армейци”, мом-
четата и момичетата с 
„бяло-черни” шалове 
дадоха всичко от себе 
си. Както във финала за 
купата през месец май, 
така и сега, те сътвори-
ха великолепна хоре-
ография и не спряха 
да окуражават „белите” 
през целия мач. Този 
път славистите бяха и 
далеч по-многобройни 
от почитателите на „чер-
вените”. Жалко само,  че 
и сега надеждите им 
останаха напразни. Но 
поне по трибуните дер-
бито бе спечелено по 
категоричен начин от 
славистите.

Химнът „Бели богове!” 
оглася полите на 
Витоша сред стена от 
шалове

импозантна гледка 
представляваха и този път 

„белите” фенове

Картината от хо-
реографията пред-

ставлява елегантен 
гангстер в стила 

на ал Капоне от 
30-те години на ХХ 

век, период когато и 
„Славия” е била без-

спорен хегемон във 
футбола у нас

авангардна хореография на славистката 
агитка беляза началото на срещата


