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Крак повлече Матей Казийски, 
който прибави нов трофей в колек-
цията си от отличия. Възпитаникът 
на „бялата” школа заслужи купата 
на Италия. Сетне хокеистите на 
„Славия” доказаха за пореден път 
превъзходството си на леда у нас 
и триумфираха с титлата! Шампи-
онският връх бе изкачен за рекор-
ден 21 път! Славистите прегазиха 
съперниците „Левски” и ЦСКА, и 
ясно показаха къде трябва да е 
мястото на най-стария роден клуб. 
За да продължат добрата „бяла” 
серия от началото на годината се 
погрижиха и футболистите. Мом-
четата на Мартин Кушев ликуваха 
след края на мача под Околчица и 
демонстрираха характер и воля за 
победа за кеф на „бялата” торсида. 
За играчите на „Славия” пролетните 
битки едва сега започват и блену-
ваната Европа е още доста далеч, 
но стартът е обнадеждаващ!  

Славистката година почна 
с купа, титла и победа
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Бюлетин

Децата на „Славия”
Скъпи приятели, днес ви представяме шест-

месечния Никола от София. Той е син на нашия 
колега Калоян Атанасов и чаровната му поло-
винка Андриана. Малкият е трето поколение 
славист и вече гордо носи шалчето на любимия 
си клуб „Славия”. Сигурни сме, че Ники ще бъде 
горд последовател на „бялата” идея и ще изжи-
вява само положителни емоции като привърже-
ник на „Славия”.

Очакваме вашите снимки на малките по-
читатели на „Славия” или на домашните ви 
любимци прегърнали славистката тради-
ция, 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 публику-
вани.

Да, идва ва-
жна футбол-
на пролет 

за “Славия”. Много 
важна. В последното 
десетилетие по-важна 
не е имало, но ще има.

И защото ще има 
още по-важна фут-
болна пролет, която е 
следващата, тази, коя-
то вече започна, също 
е важна.

Следващата е ва-
жна, защото е специ-
ална. Много специ-
ална. За славистите 
най-вече. Но и за бъл-
гарския футбол. Или 
по-точно за тези при-
ятели на българския 
футбол, които обичат 
историята, точните 
факти и истината. За 
останалите е важно 
друго. Но то не е тема 
на настоящия матери-
ал.

Специалната и ва-
жна следваща футбол-
на пролет за “Славия” 
ще е такава, защото 
„белите” тогава ще са 

първият 
български 
футболен клуб, 

който абсолютно до-
казано с факти и до-
кументи, ще празнува 
своята стогодишнина. 
И най-малкото зара-
ди това отборът тряб-
ва да е много силен 
в тази важна и спе-
циална пролет. И да 

се бори за челните 
места. А защо не и 
за титлата, и купата, 
би попитал някой? 
Разбира се, защо не? 
Но за да стане „да”, 
сегашното „защо не”, 
започналата добре, 
между другото, фут-
болна пролет също 
трябва да изпълни 
бялата си мисия. А 
най-кратко тя е: от-
борът да се завърти и 
задържи максимално 
близко до зона Евро-
па. Да се види кой от 
играчите е достоен 
и става за големите 
дела, които засега 
са само в мечтите на 
славистите и в зака-
ните на президента 
на клуба Венцеслав 
Стефанов.

Сезонът 2012/2013 
би трябвало да е из-
ключително 

вдъхновяващ и 
запомнящ 

се за “Славия” и сла-
вистите. Но за да го 
има в този му вид 
започналата футбол-
на пролет също би 
трябвало да бъде 
изключително точен 
лакмус. И нека сме 
наясно – сега тряб-
ва да говорим само 
за РЕЗУЛТАТИ на от-
бора. С подобаваща 
игра, но с издигане 
в култ на РЕЗУЛТА-
ТИТЕ. В този смисъл 

футболните естети, 
които не са доволни 
от играта във Враца, 
би трябвало да знаят, 
че това бе едва трета-
та победа на “Славия” 
като гост на „Ботев” от 
25 гостувания. Двата 
успеха са през 1986 
и 1988 г, докато най-
силните отбори на 
„белите” през 60-те 
и 70-те години за ХХ 
век са записали два 
пъти по 0:3 във Вра-
ца, както и 1:4 и 0:4... 
И понеже футболни-
те традиции са едно 
от най-устойчивите 
неща победата в пър-
вия пролетен кръг е 
изключително важна. 
И е чудесно, че тя се 
случи пред 

солидна 
бяла агитка, 

която се снима и пред 
паметника на Христо 
Ботев на национал-
ния празник.

Ключово за важна-
та пролет на славис-
тите ще е излизането 
от уникално тежката 
серия – за две седми-
ци “Славия” гостува на 
„Литекс”, после прие-
ма най-стария си съ-
перник „Левски” и во-
дача „Лудогорец”, има 
мач в „Надежда” срещу 
„Локомотив” (София) и 
домакинство на „Чер-
номорец”. Пет изклю-
чително важни сблъ-

Иде важна пролет. Много
важна, но не най-важната

съка, чийто изход ще 
очертае в общи линии 
за какво ще се бори 
или няма да се бори 
“Славия” през тази 

футболна пролет. Коя-
то, както вече казахме 
е много важна. Но не е 
най-важната.

Николай КРЪСТЕВ
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ПФК „Славия” 1913 АД 
пусна втория календар 
от серията “Легендите 
на стогодишната исто-
рия”, който е предвиден 
в три издания. Първи-
ят бе на бронзов фон и 
съдържаше снимки на 
някои от най-успешните 
отбори на „белите” в 
историята. Той се поя-
ви в края на поминала-
та  година и бе за 2011.  
Настоящото издание 
е на сребърен фон и 
отново комбинира ле-
гендарни славистки ти-
мове през годините  и 
сегашния състав. И този 
път това са носители на 
купата, вицешампиони 
и бронзови медали-

Посоки 3

ликуващите слависти в 
почетна обиколка с тро-
фея, а втората - играчите 
на „белите”окичени с ша-
лове от своите фенове. 
Фотосите за 1965, 1970, 
1973, 1982, 1991 и 1997 
пък са на бронзовите 
призьори в шампионата. 

Календарът на цена от 
2.50 лв. все още се про-
дава в спортен магазин 
„Сандекс” намиращ се 
на улица „Алабин” №12, 
до площад „Македония”. 
Постери могат да се за-
купят и от фен-магазина 
на „белите” при сектор 
„А” на клубния стадион в 
квартал „Овча купел”.

от нашия колега Камен 
Огнянов. За поредна го-
дина изданията се изгот-
вят графично от Наско 
Пухалев.

И тази година са по-
местени ретро-фотоси, 
които вие познавате 
като плакати публику-
вани на страниците на 
„белия” вестник или пък 
като снимки в ретро-ма-
териалите. В календара 
за 2012 година най-
старите са на силния тим 
от 50-те години, който 
става вицешампион за 
1954, 1955 и 1959 година. 
Интересни са и снимките 
на носителите на купата 
за 1963 и 1980 година. 
Първата представлява 

сти от първенството. 
Поредицата ще завъ-
рши с календара за юби-
лейната 2013 година, 
който на златен фон ще 
представи най-големите 
и най-успешните отбори 

във вековната история 
на клуба.

Историческата ин-
формация и архивните 
снимки отново са оси-
гурени безвъзмездно 

Мнозина от вас, на-
вярно са разбрали за ко-
варната болест, с която 
се бори нашият колега 
и приятел Рачо Колев. 
В навечерието на Коле-
да стана ясно, че Рачо 
страда от рядката ери-
троцитна левкемия, тип 
М6А, която засяга чер-
вените кръвни телца. За 
да оздравее той трябва 
да премине през нови 
задължителни курсове 
на химиотерапия. Про-
цедурите се извършват в 
болница „Джон Хопкинс” 
в Истанбул. Това са сухите 
факти, а зад тях се крие 
човешката съдба на един 
от най-стойностните и 
кадърни спортни жур-
налисти. И нещо повече, 
голям приятел на екипа 
на в. „Славия”. Затова още 
в самото начало, когато 

и „белият” футболен 
клуб подкрепи каузата

Радващо е, че като никога спортната обществе-
ност: медии, клубове, фенове се обединиха, за да 
помогнат в една благородна кауза, каквато е под-
крепата за нашия колега и приятел Рачо Колев. 
От ПФК „Славия” 1913 АД също не останаха без-
участни към редицата инициативи за събиране 
на средствата необходими за лечението на Рачо. 
„Белият” клуб предостави оригинална фланелка 
на представителния тим, средствата, от чиято про-
дажба ще отидат в помощ на възстановяването на 
Рачо. Всеки, който желае да закупи ценния арти-
кул, може да стори това на: http://prodavalnik.com/
flanelka-na-slaviya-i3751540

Календар с ретро мотиви и за 2012

научихме лошата вест 
на страницата на Наци-
оналния клуб на слави-
ста www.slaviasofia.com 
призовахме за подкрепа. 
Ние от редколегията на 
слависткото издание сме 
с нашия приятел в този 
труден момент, както той 
винаги е бил истински 
професионалист в рабо-
тата си на спортен жур-
налист. Отразявал прав-
диво и коректно, не само 
състезанията с участието 
на отборите на „Славия”, 

но и редица други ини-
циативи на „белия” клуб 
като: премиери на книги, 
отбелязване на годишни-
ни, почитане на юбилеи 
и пропагандиране на „бя-
лата” спортна идея. Исто-
рик по образование в ма-
териалите си в Sportal.bg 
Рачо винаги е отстоявал 
историческата правда  в 
хронологията и развити-
ето на спортните клубове 
у нас. За всички тези не-
гово професионални и 
човешки качества, той за-
служава по-добра съдба. 
Нека му помогнем.

Всеки, който желае 
може да направи парич-
но дарение или да пусне 
дарителски sms. 

За повече информа-
ция: http://podkrepi-racho.
sportal.bg/index.php
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През зимната пау-
за на сезон 2011/2012 
„Славия” показа на 
практика как се под-
меня половин отбор в 
движение. Трудно е да се 
изброят точно и без да 
бъде пропуснат някой 
от играчите, които 
по един или друг начин 
си тръгнаха от  „Овча 
купел”. Това бе причина-
та във всички контро-
ли треньорският щаб 
на практика да няма 
титулярен състав и 
винаги да играе с мак-
симална ротация в 
състава, като пробва 
различни варианти. За-
това избираме малко 
нетрадиционен подход 
в материала, който 
трябва да представи 
зимната подготовка 
на „Славия”. Още пове-
че, че полусезонът вече 
започна и връщането 
на лентата само върху 
случилото се в Анта-
лия ще изглежда доста 
отдалечено във време-
то. Далеч по-важно е 
да видим кои дойдоха 
в отбора на „белите” 
през паузата и как се 
представиха в зимни-
те мачове в Турция. 

Милан Ставрич. 
Сърбинът бе харесан 
много бързо, след 
като изигра 60 минути 
в една късна предко-
ледна проверка срещу 
„Рилски спортист”. До-
сега в кариерата си е 
сменил доста отбори, 
като никъде не се е 
задържал цял сезон. 
Дано в „Славия” раз-
крие качествата, зара-
ди които е привлечен 
в отбора. В контролите 
през подготвителния 
период определено 
не вдъхнови с изявите 
си. Движи се много, но 
ефективността му че-
сто е малка. Притежава 
силен удар и добра ско-
рост.

рамазан Бишевич. 
Черногорецът, също 

Как се сменя половин отбор

като Ставрич, подпи-
са договор още преди 
Нова година. Което 
предполага, че трябва 
да бъде доста ценен за 
треньорското ръковод-
ство. Полузащитник с 
повече вкус към дефан-
зивните действия, той 
покрива голяма част 
от терена и умее да се 
освобождава от съпер-
ник с топка в краката. 
Има проблеми обаче, 
когато трябва да пусне 
по-дълъг пас. Младост-
та му е гаранция, че по-
тенциалът му, който не 
изглежда малък, може 
да бъде развит.

Петър Димитров. 
Пристига за втори път 
в „Славия”. Много остър 
нападател, който, кога-
то има ден, е способен 
да попилее защитата 
на съперника. Прите-
жава висока линейна 
скорост, бърз демараж 
и добър поглед върху 
играта, съчетан със 
способност за точни 
центрирания. Би могъл 
да се превърне в много 
полезен играч за „Сла-
вия”, особено ако успее 
да е по-постоянен в из-
явите си. С чувството 
си за хумор, пък винаги 

създава добро настро-
ение в отбора.

влади златинов. 
Доказан и оформен 
футболист, с усет към 
комбинативните дей-
ствия на върха на ата-
ката и отбелязването на 
голове. Притежава го-
лямо самочувствие на 
терена, като в повечето 
случай това е оправда-
но. Но в определени 
ситуации би могло да 
му изиграе лоша шега, 
ако играта не му върви 

и това го изнервя пове-
че от нормалното и до-
пустимото. Играч, кой-
то може да внесе кре-
ативност и изненада в 
атаката на „Славия”. Той 
безспорно е футболист, 
за когото най-старият 
български клуб е крач-
ка напред в кариерата. 
Очакваме Златинов да 
направи хубави и до-
бри неща с бялата фла-
нелка. 

влади романов. 
Играч с биография, 

тръгнал от ЦСКА и пре-
минал през „Локомо-
тив” (София). Притежа-
ва хубав пробив, точен 
пас, умее да играе на 
няколко позиции. Има 
всички предпоставки 
да остави добра диря с 
белия екип. 

Михаил Милчев. 
Защитник, който се чув-
ства много по-добре в 
центъра на отбраната, 
отколкото на фланга, 
където има проблеми 
с по-повратливи напа-
датели. Като централен 
бранител действа спо-
койно и може да даде 
точен пас на средно 
разстояние вместо да 
чисти безразборно. С 
добър усет за пласира-
не. 

янко Сандански. 
Дефанзивен полуза-
щитник, от който „Сла-
вия” има нужда. Беше 
искан и преди началото 
на първенството, но об-
лече белия екип едва на 
полусезона. Всеотдаен 
при преследването на 
съперника с топка, той 
покрива голяма площ, 
не се бои да влиза в 
твърди единоборства, 
внася динамика в сре-
дата. Добре се включва 
и напред като изнася 
топката за бързи атаки.

След като преди почти 19 годи-
ни „белият” клуб привлече първият 
бразилски футболист у нас – Руд-
жерио Перейра (Джери) сега с 
най-стария роден клуб подписа 
и първия японец. 23-годишният 
Тайсуке Акиоши се превърна в 
най-шумния трансфер на „Славия”, 
поне от гледна точка на медиите. 
Първият представител на Страната 
на изгряващото слънце в българ-
ското първенство се присъедини 
към „Славия” на лагера в Анталия 

с ясното съзнание, че иска да на-
прави кариера в голям европей-
ски отбор. И съветът на сръбските 
му мениджъри бил, че „Славия” е 
идеално място това да започне да 
се случва. Преди това Аки, както му 
викат в отбора, отказал оферта на 
„Гамба” (Осака). Акиоши има всич-
ки качества да се превърне в хит 
на родната „А” група. Много бърз, 
той може да играе по целия фронт 
на атаката, но най-добре се чув-
ства от лявата страна, защото по-

Първият японец 
у нас - славист

Славистите преди поредната контрола на турска земя  
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22 януари 2012 г.
“Славия” - “Малеш” 6:1

“Славия”: Вълков, Станчев, Златков, И. Тодоров, Милчев, Сандански, С. 
Георгиев, Бишевич, П. Димитров, Божов, Златинов (Е. Петров, Попара, 
Ставрич, Романов, Пашов, Василев, Д. Васев, Цв. Тодоров, Н. Илиев, Фи-
липов)
Голмайстори: 0:1 Жежев (21-дузпа), 1:1 С. Георгиев (28), 2:1 И. Тодоров 
(28), 3:1 С. Георгиев (40), 4:1 Попара (50), 5:1 Пашов (75), 6:1 Ставрич (77).
Съдия: Георги Игнатов
Червен картон: Мариян Станчев 
Стадион Микрево, 100 зрители

27 януари 2012 г. 
“Славия” - “Сливнишки герой” 3:1

“Славия”: Кунчев, Станчев, Желев, И. Тодоров, Пашов, Филипов, Д. Ва-
сев, Попара, Романов, Ставрич, Василев  (Е. Петров, Милчев, Златков, 
Предев, Р. Димитров, Сандански, Цв. Тодоров, Бишевич, П. Димитров, 
С. Георгиев, Жуниор)
Голмайстори: 1:0 Василев (6), 1:1 Стефанов (30), 2:1 Цв. Тодоров (65), 
3:1 С. Георгиев (70)
Стадион “Славия”, помощно игрище, 60 зрители

5 февруари 2012 г. 
“Славия” - “Брашов” (Румъния) 0:2

“Славия”: Е. Петров, Пашов, Желев, Огнянов, Филипов, Юруков, Мо-
хамед, П. Димитров, Жуниор, Златинов, Божов (Кунчев, Р. Димитров, 
Златков, Ив. Тодоров, Милчев, Сандански, Акийоши, Ставрич, Бишевич, 
С. Георгиев, Попара, Цв. Тодоров, Романов, Д. Васев, Василев, Христов)
Голмайстори: 0:1 Моутиньо (61), Ханяджи (82).
Червен картон: Георги Христов

8 февруари 2012 г. 
“Славия” - “иртиш” (Казахстан) 1:1

“Славия”: Вълков, Р. Димитров, Милчев, И. Тодоров, Филипов, Сан-
дански, Мохамед, Акиоши, П. Димитров, Жуниор, Златинов (Романов, 
Ставрич, Цв. Тодоров, Огнянов, Пашов, Василев, С. Георгиев, Бишевич, 
Д. Васев)
Голмайстори: 1:0 Жуниор (5), 1:1 Щруков (60)
анталия, 50 зрители.

9 февруари 2012 г. 
“Славия” - “Колхейти” (Грузия) 1:2

“Славия”: Е. Петров, Р. Димитров, Желев, Златков, Филипов, Пашов, 
Юруков, Романов, Акийоши, Бишевич, Божов (Кунчев, Ставич, Василев, 
Христов, С. Георгиев, Мохамед, Цв. Тодоров, Милчев, Дяков, Д. Васев).
Голмайстори: 0:1 Мойсцрапишвили (55), 0:2 Авалишвили (73), 1:1 Же-
лев (88-дузпа)
анталия, 50 зрители.

10 февруари 2012 г. 
“Славия” - ФК “Минск” (Беларус) 0:1

“Славия”: Е. Петров, Р. Димитров, Желев, Златков, Филипов, Юруков, 
Сандански, П. Димитров, Жуниор, Христов, Златинов (Кунчев, Ставрич, 
Василев, Акийоши, И. Тодоров, С. Георгиев, Милчев, Цв. Тодоров).
Голмайстор: 0:1 Разин (62).
Червен картон: Живко Желев. 
К-с “Посейдон”, анталия, 60 зрители.

13 февруари 2012 г. 
“Славия” - “астра” (румъния) 1:0

“Славия”: Е. Петров, Р. Димитров, Желев, Златков, Филипов, Юруков, 
Сандански, П. Димитров, Романов, Златинов, Божов (Ставрич, Попара, 
С. Георгиев)
Голмайстор: 1:0 Божов (10)
аталия, 80 зрители.

14 февруари 2012 г. 
“Славия” - “авангард” (Украйна) 0:0

“Славия”: Кунчев, Дяков, И. Тодоров, Огнянов, Милчев, Бишевич, Д. 
Васев, Попара, Пашов, Акийоши, Василев (Христов, Мохамед, Бенже-
люн, Ставрич)
анталия, 60 зрители

16 февруари 2012 г.
“Славия” - “Металург” (Украйна) 0:4

“Славия”: Е. Петров, Р. Димитров, Златков, Желев, Филипов, Юруков, 
Сандански, П. Димитров, Романов, Златинов, Божов (С. Георгиев, И. То-
доров, Василев)
Голмайстори: 0:1 Марио Сержио (20), 0:2 Годин (50), 0:3 Мкартчян (63), 
0:4 Иванко (82)
анталия, 100 зрители. 

25 февруари 2012 г. 
“Славия” - “нефтохимик” 2:1

“Славия”: Е. Петров, Пашов, Златков, И. Тодоров, Филипов, Сандански, 
Цв. Тодоров, П. Димитров, Ставрич, Акийоши, Христов (Р. Димитров, 
Желев, Милчев, Романов, Бишевич, Юруков, С. Георгиев, Василев, Зла-
тинов, Божов)
Голмайстори: 0:1 Манев (29), 1:1 Христов (37), 2:1 Желев (77).
Съдия: Богомил Маринов 
Стадион “Славия”, помощно игрище, 180 зрители 

Цветозар тодо-
ров. Пристигналият от 
Видин атакуващ халф 
притежава добра дина-
мика и добра техника с 
топка в краката, може 
да преодолее последо-
вателно двама съпер-
ници на малко място. 
Има и добър удар, но 
резонно още му липсва 
самочувствие за изява 
в отбор като „Славия”. 
Определено притежа-

ва добър потенциал.
Георги Пашов. Фут-

болист, който може да 
бъде много полезен, 
ако бъде намерено 
точното място, къде-
то да бъде използван. 
Младежки национал е. 
На контролите игра по 
целия десен фланг – от 
бранител до крило. И 
като цяло се справяше 
добре навсякъде, но 
по-задната позиция ся-

каш му е по-удобна 
да тръгне напред с 
топка в краката. 

Георги Христов. 
Завърнал се в „Сла-
вия” от Израел с яс-
ното намерение да 
направи силен по-
лусезон. В началото 
на зимната подго-
товка не беше в най-
доброто си състоя-
ние, но после вкара 
много хубав гол в 
последната контрола 
срещу „Нефтохимик” 
и дано това му по-
могне да възвърне 
предишното си само-
чувствие на терена. 
Защото качествата 
му на нападател и 
голмайстор въобще 
не са за подценява-
не.

Мартин тошев. 
Младежки национал, 
който дойде от „Чер-
номорец” два дни 
преди подновява-
нето на полусезона, 
където игра малко 
заради контузия. Без-
спорно е футболист с 
потенциал, въпросът 
при него е бързо да 
навакса изоставане-
то си в подготовката 
и да се включи на 
пълни обороти в ата-
ката на „Славия”.

Николай КРЪСТЕВ
Анталия

силният му крак е левият. Умее да 
играе с едно докосване, като раз-
дава бързо топката, и то не само на 
близко разстояние. Има усет и към 

гола, но засега 
това личи само 
от досегашна-
та му кариера. 
В контролите 
остави много 
добри впечат-
ления и то при 
п о л о ж е н и е , 
че основно 
играеше с по-
младите, и по-
нови футболи-
сти в отбора. 
По-рядко бе 
на терена с по-
у т в ъ р д е н и те 

играчи на „белите”. Което е още 
една гаранция, че Акиоши е до-
бро попадение в селекцията на 
„Славия”.

Старши треньорът Мартин Кушев връчи на Тайсу-
ке Акиоши фланелката с номер 23, носена от най-
успешния чужденец в историята на „Славия” – Вели-
мир Иванович

Президентът на „белите” Венцеслав Стефанов от-
ново бе посрещнат в Анталия от минибус с логото и 
емблемата на „Славия”
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 ХVІ кръг  
“Локомотив” (Пд) – “Лудогорец”  
“Монтана” – “Черно море”  
“Видима-Раковски” – “Миньор”  
ЦСКА – “Локомотив” (Сф)  
“Берое” – “Литекс”  
“Славия” – “Левски”   
“Калиакра” – “Черноморец”  
“Светкавица” – “Ботев” 
всички срещи от XVI кръг се отлагат за 21 
март 2012 г.

XVII кръг  
“Калиакра” – “Монтана” – 2:3 
“Лудогорец” – “Берое” – 3:0 
“Ботев” – “Славия” – 0:1
“Литекс” - “Видима-Раковски” – 3:0 
“Левски” – “Черно море” – 2:1 
“Черноморец” – ЦСКА – 2:0 
“Миньор”  – “Светкавица” – 3:0 
“Локомотив” (Сф) – “Локомотив” (Пд) – 2:0

XVIII кръг – 15.30 часа 
9 март 2012 (петък) 
“Берое” – “Локомотив” (Сф) - internet 
10 март 2012 (събота) 
“Видима-Раковски” – “Лудогорец” - internet  
“Локомотив” (Пд) – “Черноморец” – TV7 
“Светкавица” – “Литекс” - internet 
11 март 2012 (неделя) 
ЦСКА – “Калиакра” – 13.30 часа – TV7 
“Монтана” – “Левски” - БНТ 
“Славия” – “Миньор”  - internet  
12 март 2012 (понеделник) 
“Черно море” – “Ботев” - internet 

XIX кръг – 15.30 часа 
16 март 2012 (петък) 
“Локомотив” (Сф) – “Видима-Раковски” - in-
ternet 
17 март 2012 (събота) 
“Черноморец” – “Берое” – 17.30 часа - inter-
net  
“Миньор”  – “Черно море” - internet  
“Литекс” – “Славия” – 15.30 часа – TV7 
18 март 2012 (неделя) 
“Ботев” – “Левски” - БНТ 
“Калиакра” – “Локомотив” (Пд) - internet  
19 март 2012 (понеделник) 
“Лудогорец” – “Светкавица” - internet  
ЦСКА – “Монтана” – 19.00 часа – TV7

ХХ кръг – 15.30 часа 
23 март 2012 (петък) 
“Светкавица” – “Локомотив” (Сф) - internet 
24 март 2012 (събота) 
“Монтана” – “Ботев” - internet  
“Берое” – “Калиакра” – 17.30 часа - internet  
“Видима-Раковски” – “Черноморец” - internet  
“Славия” – “Лудогорец” – TV7 
25 март 2012 (неделя) 
“Левски” – “Миньор”  – 13.30 часа – TV7 
“Локомотив” (Пд) – ЦСКА - БНТ 
“Черно море” – “Литекс” – internet 

ХХІ кръг – 15.30 часа 
28 март 2012 (сряда) 
“Калиакра” – “Видима-Раковски” – 17.30 часа 
- internet  
“Локомотив” (Пд) – “Монтана” - internet  
“Локомотив” (Сф) – “Славия” - internet  

“Миньор”  – “Ботев” – internet  
ЦСКА – “Берое” – 19.00 часа – TV7
29 март 2012 (четвъртък) 
“Черноморец” – “Светкавица” - internet  
“Лудогорец” – “Черно море” – TV7 
“Литекс” – “Левски” – 17.45 часа – БНТ 

ХХІІ кръг – 15.30 часа 
31 март 2012 (събота) 
“Монтана” – “Миньор”  - internet  
“Видима-Раковски” – ЦСКА – TV7 
1 април 2012 (неделя) 
“Черно море” – “Локомотив” (Сф) - internet  
“Светкавица” – “Калиакра” - internet  
2 април 2012 (понеделник) 
“Ботев” – “Литекс” - internet  
“Славия” – “Черноморец” - internet  
“Берое” – “Локомотив” (Пд) – 19.00 часа – 
TV7 
“Левски” – “Лудогорец” – 21.00 часа – БНТ 

ХХІІІ кръг – 17.00 часа 
6 април 2012 (петък) 
“Локомотив” (Пд) – “Видима-Раковски” - in-
ternet 
7 април 2012 (събота)  
“Литекс” – “Миньор”  – 15.30 часа – TV7 
“Лудогорец” – “Ботев” - internet 
“Калиакра” – “Славия” – 19.00 часа - internet 
8 април 2012 (неделя) 
“Локомотив” (Сф) – “Левски” – 16.00 часа - 
БНТ  
“Берое” – “Монтана” - internet 
9 април 2012 (понеделник) 
“Черноморец” – “Черно море” - internet 

ХІV кръг – 17.00 часа 
17 април 2012 (вторник) 
“Видима-Раковски” – “Берое” - internet  
“Ботев” – “Локомотив” (Сф) - internet  
18 април 2012 (сряда) 
“Монтана” – “Литекс” – internet  
“Миньор”  – “Лудогорец” – TV7 
“Черно море” – “Калиакра” - internet  
“Левски” – “Черноморец” – 21.00 часа - БНТ  
19 април 2012 (четвъртък) 
“Славия” – ЦСКА – TV7 
“Светкавица” – “Локомотив” (Пд) – internet 

ХХV кръг – 17.00 часа 
21 април 2012 (събота) 
“Локомотив” (Сф) – “Миньор”  - internet 
22 април 2012 (неделя) 
ЦСКА – “Черно море” – 13.30 часа – TV7 
“Видима-Раковски” – “Монтана” – 15.00 часа 
- internet  
“Черноморец” – “Ботев” – 19.00 часа - inter-
net  
“Берое” – “Светкавица” - internet  
“Лудогорец” – “Литекс” – 17.30 часа - БНТ  
23 април 2012 (понеделник) 
“Локомотив” (Пд) – “Славия” - internet  
“Калиакра” – “Левски” – 19.00 часа – TV7 

ХХVІ кръг – 17.00 часа 
27 април 2012 (петък) 
“Миньор”  – “Черноморец” - internet 

28 април 2012 (събота) 
“Черно море” – “Локомотив” (Пд) – 15.30 
часа – TV7 
“Монтана” – “Лудогорец” - internet  
“Славия” – “Берое” - internet 
29 април 2012 (неделя) 
“Ботев” – “Калиакра” – 15.30 часа - internet  
“Левски” – ЦСКА – 17.45 часа - БНТ  
30 април 2012 (понеделник) 
“Светкавица” – “Видима-Раковски” - internet  
“Литекс” – “Локомотив” (Сф) – 19.00 часа – 
TV7  

ХХVІІ кръг – 18.00 часа 
5 май 2012 (събота) 
“Черноморец” – “Литекс” – 15.30 часа – TV7 
“Видима-Раковски” – “Славия” - internet  
“Берое” – “Черно море” - internet 
6 май 2012 (неделя) 
“Локомотив” (Сф) – “Лудогорец” – 16.00 часа 
- internet  
“Локомотив” (Пд) – “Левски” – 17.45 часа - 
БНТ  
“Калиакра” – “Миньор”  – 20.00 часа - inter-
net 
7 май 2012 (понеделник) 
“Светкавица” – “Монтана” – 17.00 часа - in-
ternet  
ЦСКА – “Ботев” – 19.00 часа – TV7 

ХХVІІІ кръг – 18.00 часа 
11 май 2012 (петък) 
“Левски” – “Берое” – 19.00 часа – TV7 
12 май 2012 (събота) 
“Лудогорец” – “Черноморец” – 15.30 часа – 
TV7 
“Миньор”  – ЦСКА – 17.00 часа - БНТ 
“Ботев” – “Локомотив” (Пд) - internet  
“Литекс” – “Калиакра” – 20.00 часа - internet 
13 май 2012 (неделя) 
“Славия” – “Светкавица” - internet  
“Монтана” – “Локомотив” (Сф) - internet  
14 май 2012 (понеделник) 
“Черно море” – “Видима-Раковски” - internet 

ХХІХ кръг – 17.45 часа 
19 май 2012 (събота) 
“Берое” – “Ботев” 
“Светкавица” – “Черно море” 
“Видима-Раковски” – “Левски” 
“Славия” – “Монтана” 
“Локомотив” (Пд) – “Миньор”  
“Калиакра” – “Лудогорец” 
ЦСКА – “Литекс” 
“Черноморец” – “Локомотив” (Сф)

XXX кръг – 18.00 ч. 
23 май 2012 (сряда) 
“Локомотив” (Сф) – “Калиакра” 
“Лудогорец” – ЦСКА 
“Миньор”  – “Берое” 
“Левски” – “Светкавица” 
“Монтана” – Черноморец 
“Литекс” – “Локомотив” (Пд) 
“Ботев” – “Видима-Раковски” 
“Черно море” – “Славия”

ПроГраМа на „а” ГрУПа – 
ПроЛет 2012
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- Г-н Кушев, полу-
чиха се доста противо-
речиви резултати в 
контролите през тази 
зимна подготовка. При-
теснява ли ви това и оп-
тимист ли сте за пред-
ставянето на „Славия“ 
през пролетния полу-
сезон?

- Последните ни резул-
тати от лагера в Турция 
наистина не бяха много 
добри. Не беше на ниво 
и играта в някои от сре-
щите. Но иначе съм мно-
го доволен от двубоя с 
„Нефтохимик“, който спе-
челихме с 2:1. Дадохме 
възможност на всичките 
ни футболисти да вземат 
участие. Хареса ми най-
вече това, че в сравнение 
със срещата с „Металург“ 
(Донецк) показахме про-
мяна в поведението. 

- Дълго време пре-
карахте с венцеслав 
Стефанов след края на 
мача. за какво си гово-
рихте?

- За нормални неща, 
футболни – около съста-
ва, около играта. Опит-
ваме се заедно да напра-
вим така, че клубът ни да 
играе по-добре и да има 
по-добри резултати. 

- температурата на 
въздуха е около 10 
градуса, но въпреки 
това първият кръг от 
първенството бе от-
менен. Спечелиха от 
съперника в предсто-
ящото дерби - „Лев-
ски“, които ще могат 
да възстановят конту-
зените и да „изчистят“ 
наказаните до мача със 

Мартин 
Кушев: „Реално мястото 

ни е в четворката”
Колективът ни е много добър, 
радва се треньорът на „Славия“

„Славия“...
- Моето мнение е, че 

шампионатът 
трябваше да 
си започне по 
програма. 

А дори при вариант с 
отлагане можеше да се 
избере по-прагматично 
решение – да се отложи 
с една седмица, а не да 
стартираме направо от 
втория пролетен кръг. 
Има си обаче хора, които 
заседават и определят 
какво да се случва, ние 
сме длъжни да се съобра-
зяваме. Затова вече се 
готвим усилено за госту-
ването на „Ботев“ (Враца). 

- Каква оценка може-
те да дадете като цяло 
на подготвителния пе-
риод?

- С изключение на 
последната контрола в 
Турция – с „Металург“ 
(Донецк), показахме до-
бра игра. Имаше много 
хубави неща, всички 
футболисти се стараха. В 
доста от мачовете един-
ствено малшансът ни 
лиши от възможността 
да се поздравим с побе-
ди. Двубоят с румънския 
„Астра“ (Плоещ) – един 
доста корав съперник, 
може би бе най-добрият 
ни. Спечелихме с 1:0, а де-
монстрирахме и качество 
в играта. Иначе от под-
готовката като цяло съм 
много доволен и мога да 
отлича всички играчи. 

- разделихте се с до-
ста основни фигури 
– например Галин ива-

нов и илия илиев, дой-
доха и не малко нови. 
Успяха ли те вече да се 
сработят и ще могат ли 
да заменят трансфери-
раните?

- Мисля, че да. Колек-
тивът ни вече е доста 
добър. Всички нови мом-
чета бяха приети топло 
и останалите им помагат 
да се интегрират. Есте-
ствено, на някои ще им 
трябва още малко време. 
Но нещата се развиват в 
добра посока. 

- Кого от новопри-
влечените бихте отли-
чили?

- Не искам да изтъквам 
никого, доволен съм 
от всички. Предстои ни 
тежък полусезон, с доста 
междинни мачове. За-
това всички ще имат до-
статъчно възможност да 
демонстрират качествата 
си. А който успее да се 
наложи като титуляр, той 
ще остане и през лятото. 

- Последният транс-
фер бе наистина сенза-
ционен – тайсуке акий-
оши е първият японец, 
който ще се подвизава 
в „а“ група. Доколко 
привличането му е ре-
зултат от желанието ви 
да фокусирате внима-
нието към себе си и до-
колко качествата му ще 
стигнат да помогне на 
„Славия“?

- Акийоши идва при 
нас единствено и само 
заради футболните си 
достойнства. Това дали е 
японец или не, няма ни-
какво значение. Дойде 
при нас в Турция, бе ни 
предложен от неговия 
мениджър. В пробите 

тайсуке показа сил-
ни игри и строга дис-
циплина, 

от която останалите наши 
състезатели могат само 

да се поучат. Това е основ-
ното, друго няма. 

- наблюдавахте по-
вечето от конкуренти-
те за първите места в 
анталия. Къде според 
вас ще се концентрира 
битката за титлата и 
къде виждате мястото 
на „Славия“ в нея?

- Получи се доста ко-
мична ситуация. Ние гле-
дахме всички мачове на 
„Левски“, те гледаха всич-
ки наши срещи, а накрая 
ни отложиха дербито. 
Все пак имахме време да 
анализираме играта на 
конкуренцията. Първите 
шест в класирането са 
тези, които ще се състеза-
ват за златото. Колкото до 
„Славия“ - като преценя 
грешните ни стъпки от 
първия полусезон, сред 
тях изпуснатите възмож-
ности в домакинствата и 
някои слаби игри в госту-
ванията, мисля, че напъ-
лно ще ни подхожда да 
сме сред първите четири. 

- вярвате ли, че ка-
чеството на футбола ни 
ще се вдигне през про-
летта? 

- Силно се надявам 
това да се случи. Все пак 
в първенството вече е и 
Христо Стоичков – това е 
най-великият български 
футболист, така че присъ-
ствието му в „А“ група със 
сигурност ще е полезно. 
Качеството може да се 
повиши, ако и съдиите 
са обективни, и мачовете 
протичат коректно. Вяр-
вам, че това ще стане. А и 
трябва – хубавите мачове 
привличат публиката, а 
е крайно време тя да се 
върне на стадионите. 

- зимната пауза бе 
белязана от голям скан-
дал – трима футболисти 
на ЦСКа бяха уличени 
в употреба на допинг. 
Какво е мнението ви 
– достатъчна, малка 

или прекалено голяма 
е санкцията от три ме-
сеца, която им наложи 
Дисциплинарната ко-
мисия на БоК?

- За мен 

наказанието е 
малко. 

Но това си е мое мне-
ние, решенията се взимат 
от други хора. Не е прия-
тен този случай като цяло 
за футбола ни, защото 
вероятно в целия свят са 
разбрали, че в „А“ група 
се ползва допинг. Но това 
е положението, хората, 
които взимат решенията, 
те да си носят отговор-
ност. 

- Чуха се мнения от 
треньори, че ЦСКа със 
сигурност не е един-
ственият отбор, в който 
се употребяват забра-
нени стимуланти. Какво 
е вашето мнение?

- Не мога да коменти-
рам за другите. С ръка на 
сърцето мога да кажа, че 
в „Славия“ не прибягваме 
до такива вещества и ви-
наги играем честно. 

- в края на минала-
та година БФС изпрати 
сигнал до прокуратура-
та за шест срещи от „а“ 
група, които са съмни-
телни. един от тях е по-
бедата на „Славия“ над 
„Локо“ (София) с 2:1. 
Какъв е коментарът ви?

- Беше доста тежък 
мач, с доста сблъсъци, 
не можехме да използ-
ваме няколко контузени 
футболисти, а и тъкмо 
бяхме загубили лошо от 
„Лудогорец“. Радвам се, 
че го спечелихме. Такива 
твърдения всеки може да 
хвърля във въздуха – че 
еди кой си, еди кога си, е 
уреждал мачове. Но тряб-
ва и да ги доказва. 

Иван ЖИКОВ

Дни преди подновяването на шампионата в „А“ 
група треньорът на „белите“ Мартин Кушев 
даде интервю за вестник „Славия“, в което разяс-
ни очакванията си за представянето на отбора 
през пролетта и сподели коментара си за най-
актуалните теми в българския футбол. 
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етиКет за ПовеДение на роДитеЛите

родителите трябва да са убедени, че:
1. Децата им са облечени подходящо за футболна трениров-

ка или мач (според климатичните условия в момента), както и с 
подходящи футболни обувки, кори (желателно).

2. Децата им носят вода нужна за хидратиране на организма.
3. Децата им са пристигнали на стадиона навреме за трени-

ровка или мач, както и да са прибрани след същите в подходя-
щия момент.

родителите не трябва:
1. Да подвикват по треньорите и по децата докато играят!
2. Да използват нецензурни думи и да диктуват тактиката!
3. Да спорят, критикуват или да са гневни, както и да комен-

тират със сарказъм!
4. Да се държат и подвикват агресивно!
5. Да игнорират децата, които имат нужда от помощ!
6. Да дават оценки на играчите, след като сгрешат!
7. Да изискват от децата победа на всяка цена и да ги напря-

гат допълнително!
8. Да се държат по начин, който би застрашил репутацията 

на клуба!

родителите трябва!
1. Да се отнасят с респект към съдийските решения по време 

и след мач!
2. Да показват уважение към всички официални лица на мача, 

както и към противниковите играчи и родители!
3. Да се стараят да окуражават всички деца (не само собстве-

ните).
4. Да толерират доброто държание и поведение, за да пока-

жат, че възрастните го ценят!
5. Да оценяват усилията и поведението на децата повече от 

резултата.
6. Да бъдат търпеливи!
7. Да дават добър пример на децата със собствените си 

постъпки и държание!
8. Да помагат на децата да научават правилата и тънкостите 

на играта!

Специално се напомня на родителите, че съдията е единстве-
ното жури по време на мач и те не трябва да крещят, спорят или 
оскърбяват него и всички останали официални лица.

Очаква се от всички родители да се държат по начин, който 
не злепоставя ПФК „Славия”.

Треньорите в ПФК „Славия” и всички служители са инструк-
тирани да докладват за провинения, като също могат да дават 
съвети, да правят забележки, както и да отстраняват от терени-
те на клуба, персоните, които не спазват Етичния кодекс.

заПоМнете!
Децата се подвеждат лесно и често са прекалено ентусиази-

рани, така че трябва да бъдат оценявани позитивно. Почти ви-
наги, прекаленият натиск и очаквания дават негативен ефект. За 
тях негативните оценки и инструкции често са трудно разбира-
еми.

Бихме могли да намалим напрежението и тревогата в тях, ако 
просто ги оставим да се забавляват с футбола и не очакваме по-
бедата на всяка цена.

Децата нямат намерение да правят грешки.
Грешките са част от играта.
Нека играта бъде техният учител.
Всички се учим от опита! Сега е ред на децата ни!

06.01.2012 г.                                    С уважение: ПФК „Славия”  1913

На Богоявление „Славия” въведе етичен кодекс
Ръководството на ПФК „Славия” въведе етичен кодекс за поведението на футболистите от детско-юношеската школа 

на клуба и за това на родителите на играчите, трениращи при „белите“. Подобно нещо се случва за първи път в Бълга-
рия. За модел на документа е използван текст, който от години е настолно четиво в много от клубовете във Великобри-
тания. Кодексът се въвежда в опит да бъде избегнато огромното напрежение, което съпътства много от мачовете на 
юношите и децата в школата на „Славия”. Документите с препоръките вече са одобрени и в последтвие са раздадени на 
младите „бели“ надежди, както и на техните родители. Единственото, което може да се добави в текста е отношението 
към бялата фланелка на подрастващите, както и да се пази името на клуба. 

етиКет за ПовеДение на иГраЧите

Играчите са най-важните във футбола.
Отборната игра и желанието за победа са основни в играта, 

но не на всяка цена. Честната игра и уважението на всички други 
в играта са още по-важни!

всички играчи тряБва!
1. Да показват уважение към официалните лица на 

състезанието и никога да не дискутират решенията им – преди, 
по време и след мач!

2. Да показват респект към ръководството на противниковия 
отбор!

3. Да се окуражават, подкрепят и да си помагат един на друг!
4. Да се държат приятелски с всички в отбора!
5. Да играят един за друг и да работят здраво за себе си, и 

отбора!
6. Да бъдат търпеливи и да не се отказват лесно!
7. Да бъдат съпричастни със съотборниците си и да не 

злословят срещу тях!
8. След победа, загуба или равен да показват спортсменство 

и да поздравяват с ръкостискане противниковите играчи, 
треньори и длъжностните лица!

9. Да се стараят да идват навреме за тренировки и мачове!
10. Да бъдат облечени подходящо за тренировка или мачове, 

съобразено с климатичните условия и конкретните изисквания!
11. Да се отнасят към съперниците с респект по всяко време 

на мача, независимо от резултата!
12. Да избягват използването на думи и жестове, които могат 

да обидят длъжностните лица на мача!
13. Да изпълняват инструкциите на своя треньор и неговите 

помощници!

всички играчи не тряБва!
1. Да обвиняват съотборниците си за грешки!
2. Да подиграват, подвикват или подтискат съотборниците си!
3. Да правят расистки, сексистки, религиозни и други 

дискриминиращи коментари!
4. Да обиждат или спорят с официалните лица на мача, както 

и с противника!
5. С поведението си да злепоставят репутацията на ПФК 

„Славия”!

всички играчи трябва да се стараят:
1. Да се обличат с подходящо за сезона и случая облекло за 

тренировка или мач.
2. Да носят удобни и подходящи обувки и кори (желателно).
3. Да носят вода, която е нужна за хидратиране на организма.
4. Ако носят очила, те трябва да са обезопасени за себе си и 

за противника.

Задължение на хората, работещи в клуба, родители и зрители 
е да докладват за нарушения на играчите по този кодекс.

ПРИ ПРОВИНЕНИЯ РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК „СЛАВИЯ” СИ 
ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НАКАЖЕ ИЛИ ОСТРАНИ ПРОВИНИЛИЯ СЕ 
ИГРАЧ.

06.01.2012 г.                                  С уважение: ПФК „Славия” 1913
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Великолепната 
инициатива на 
сегашното ръко-

водство на ПФК „Сла-
вия” 1913 АД за въвежда-
нето на Етичен кодекс в 
школата, ни накара да 
се върнем доста години 
назад във времето. През 
далечната 1924 година 
славистите са първите 
у нас, които въвеждат 
подобни правила. Това 
става по инициатива 
на Атанас Малинков, 
основния двигател в 
работата с подрас-
тващите в „белия” клуб 
в зората на неговото 
развитие. Когато човек 
се вгледа в правилата 
на „белите” четници, 
както тогава са нари-
чани най-малките фут-
болисти в „Славия”, ще 
открие не малко сход-
ства и със съвременния 
текст от ХХІ век. Основ-
ният постулат, който 
се явява връзката между 
двете събития отсто-
ящи едно от друго на 
дистанция от почти 
девет десетилетия е 
уважението към съпер-
ника.     

Историята на рабо-
тата с подрастващите 
в „белия” клуб започва 

през далечната 1923 
година. С отговорната 
задача за ръководител 
на детските чети е нато-
варен големият деятел 
на „Славия” Атанас Ма-
линков. Само за месец 
дейност постъпилите 
в детските чети са 76. А 
до края на годината тех-
ният брой вече е повече 
от внушителен над 240 
деца. Те били разпреде-
лени в група съобразно 
възрастта си. Всяка чета, 
носела име на известен 
български революци-
онер, имала знаме и 
главатар (ръководител) 
избиран от по-големите 
по възраст състезате-
ли. Децата на възраст 

до 15 години били чле-
нове на „белите” чети, 
а тези до 18 години на 
юношеските състави на 
клуба, наричани „Белите 
орлета”. С тях са се за-
нимавали като треньо-
ри по-опитните играчи 
на първия тим. По този 
начин, освен чисто фут-
болни умения, младите 
слависти са получавали 
и така необходимата 
подготовка за морално 
обвързване с родния си 
клуб. В техните занима-
ния присъства трайно 
формирането на ценно-
сти свързани с просло-
вутия славистки дух.  

До 1925 година в  
„Славия” се сформи-
рат отбори по най-
популярните спортове 
практикувани в клуба за 
деца, юноши и девойки. 
Още в първия устав на 
клуба, в член първи е за-
писано следното: „Целта 

1. Бъди честен, справедлив и имай 
за свой учител в делата си Иисус Хри-
стос.

2. Обичай родината, родителите 
и началниците си и им бъди предан.

3. Бъди добър другар, обичай дру-
гарите си четници и юноши спор-
тисти като братя и им помагай в 
нужда.

4. Бъди послушен и служи за пример 
на всичките си другари.

5. Пази чуждото, както пазиш сво-
ето и това на „Славия”.

6. Бъди добър към животните и ми-
лостив към слабите, немощните и 
беззащитните. 

на софийския спортен 
клуб „Славия” е физи-
ческото възпитание на 
своите членове и повди-
гане стремежа им към 
физическо и морално 
усъвършенствуване.” 
Това е фактическото 
раждане на идеята за 
моралното и образо-
вателно възпитание на 
спортуващата младеж в 
България. 

Първият юношески 
турнир на „Славия” е 
организиран от 20 до 27 
септември 1924 година. 
Той представлява състе-
зание по различни видо-
ве спортни дисциплини.  

В края на същата го-
дина се подготвя за пе-
чат и излиза в началото 
на 1925 година юбилей-
ното списание „Славия”. 
То е посветено на първи-
те година от живота на 
„белия” клуб. Идеята е 
била неговата поява да 

е през 1923 година и с 
това да се отбележи де-
сетгодишният юбилей 
на клуба, но пречки от 
организационен и фи-
нансов характер отлагат 
излизането му във вре-
мето. В изданието на 17 
страница Атанас Малин-
ков в статията си „Грижи 
за малките в „Славия” от-
белязва основните цели 
пред клуба в това отно-
шение:    

„Нашата скромна 
задача е да посочим 
съвсем накратко базата, 
на която почива дей-
ността на клуба подета 
към възпитанието на 
малките слависти, ония 
малки и чистосърдечни 
юноши, които при едно 
умело напътствуване и 
ръководене от добре 
подготвени лица не ще 
закъснеят да дадат в 
бъдеще прояви на до-
стойни граждани.  

Малките слависти 
са от 8 до 15 годишна 
възраст и са организи-
рани в спортната чета на 
„Славия”. Девиз на ръко-
водителите им е „Бог и 
България”. Задължител-
ните пък 12 напътствия 
към четника-юноша за 
изпълнението, на което 
строго се следи са: 

Първият етичен кодекс на младите футболисти
е факт в „белия” клуб преди почти 90 години

1924 година, Атанас Малинков (крайният в ляво) и „белите” чети с техните 
ръководители строени преди поредното занимание

Факсимиле от материала „Грижи за малките в 
„Славия” поместен на 17 страница в юбилейното 
списание „Славия” от 1925 година

7. На спортното състезание не за-
виждай, не си служи с долни средства. 
Ако паднеш, падни като спортист и 
поднови подготовката си за да над-
минеш благородно съперника си.

8. Бъди трудолюбив, учи си уроци-
те и никога не падай духом.

9. Бъди винаги весел и скромен.
10. Обичай „Славия” и пази името 

й, както пазиш своето име.
11. Не забравяй, че на каквото и да 

постелеш, на това ще лежиш, затова 
не преставай да работиш над себе си.

12. Помни, че алкохолът и тю-
тюнът са отрова и никога през живо-
та си не ги употребявай.

Ние оставяме самите напътствия да убедят читателя, доколко пътя, по който върви 
„Славия” е добре избран.

Нека успех увенчае усилията на всички, които работят над юношите.
Нека онези спортни клубове, които не са се замислили още върху необходимостта от 

топли грижи над малките, сторят това час по скоро и съвместно с родителите, учителите 
и духовните наставници закръглят делото на всестранното възпитание на младежта.

Който работи за младежта, работи за величието и благоденствието на родината.” 
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XVIII кръг - отложен поради 
лоши атмосферни условия 
 
XIX кръг, 14:30 часа 
05.03.2012
„Спортист” (Св) - „Ботев” (Пд) 
ЦСКА - „Ботев” (Вр) 
„Спартак” (Пл) - „Любимец”  
„Пирин2001” - „Берое” 
„Черноморец” - „Левски”           
„Чавдар” - „Видима Раковски” 
„Пирин” - „Черно море” 
„Славия” - „Сливен”   
„Локомотив” (Сф) - „Литекс” 
 
XX кръг, 14:30 часа 
12.03.2012
„Ботев” (Пд) - „Славия” 
„Сливен” - „Пирин” 
„Видима 
Раковски” - „Черноморец”  
„Левски” - „Локомотив” (Сф)     
„Литекс” - „Пирин2001” 
„Берое” - „Спартак” (Пл) 
„Любимец” - ЦСКА            
„Черно море” - „Чавдар” 
„Ботев” (Вр) - „Спортист” 
 
XXI кръг, 14:30 часа      
19.03.2012
„Ботев” (Вр) - „Ботев” (Пд) 
„Спортист” - „Любимец” 
„Спартак” (Пл) - „Литекс” 
„Пирин2001” - „Левски” 
„Локомотив” (Сф) - „Видима 
Раковски” 
„Черноморец” - „Черно море” 
Чавдар” - „Сливен” 
ЦСКА - „Берое” 
„Пирин” - „Славия”
 
XXII кръг, 14:30 часа 
26.03.2012 

След безапелацион-
ния есенен сезон, в кой-
то три от формациите на 
„белия” клуб завоюваха 
лидерската позиция, 
напролет с нетърпение 
ще очакваме от младите 
слависти да продължат 
победния си път и зат-
върдят заслужените си 
успехи. Няма как вни-
манието ни да не бъде 
привлечено от двата ни 
тима, които в условията 
на жестоката конкурен-
ция в  националните гру-
пи успяха да си осигурят 
зимуване на върха. Три-
умфът на възпитаниците 
на Християн Войнов и 
Владимир Иванов ще 
бъде още по-ценен, ако 
те успеят да стигнат и до 
титлите. Особено, ако се 

реализира 
проектът на УеФа

за юношеска Шампион-
ска лига. Тогава най-та-

лантливите младежи от 
школата на „Славия” ще 
могат да премерят сили 
с връсниците си от ев-
ропейските грандове, а 
това е най-прекият път 
към добър трансфер в 
голям европейски клуб 
от Англия, Испания, Ита-
лия или Германия. 

Съставът ни в Елит-
ната юношеска група до 
19 години на Християн 
Войнов вече откри полу-
сезона по шампионски, 
разгромявайки „Сливен” 

с 5:0. В същото време 
основният конкурент за 
златото „Левски”се пре-
пъна с 0:1 срещу „Черно-
морец” и така разликата 
между „бели” и „сини” 
набъбна на 4 точки. Сега 
на славистите предстоят 
два много тежки мача 
– гостуване на „Ботев” в 
Пловдив и дерби с вто-
рия „Чавдар” на „Овча 
купел”. С две победи 
„Славия” ще се укрепи на 
върха като основен фа-
ворит за титлата. Надява-

ме се, че перспективните 
и доста опитни футболи-
сти като Предев, Кирил 
Огнянов, Валери Цекин, 
Божидар Васев, Стоян 
Георгиев и Спас Георгиев 
ще възродят славата на 
школата ни. 

Отборът на Владимир 
Иванов от Eлитната гру-
па до 17 г. завърши есен-
та като 

едноличен лидер 

като дръпна с цели 4 
точки аванс на прехва-
ления тим на „Литекс”. Тук 
е въпросът, че въпреки 
тоталната “бяла” доми-
нация нито един от юно-
шите ни не бе повикан 
в националния отбор в 
тази възрастова група?! 
Което си е живо дока-
зателство, че ръцете на 
някои футболни босове 
са дълги и излизат дори 
извън пределите на „А” 
група. През есента „бели-

те” наказаха основните 
си конкуренти от Ловеч 
с 2:1, победен бе и „Лев-
ски” с 1:0 като гост, сега се 
нядяваме да стартират с 
успех и в трудната визита 
на „Спартак” в Пловдив, 
както и в не толкова ле-
кия гастрол на „Армията” 
срещу ЦСКА, и дома-
кинството срещу третия 
„Черноморец”.

 Тимът на Радо Геор-
гиев в Зона „София” пък 
изглежда недостижим, 
след като смаза съпер-
ниците допускайки само 
едно равенство при 11 
победи и вкарани ре-
кордните 66 гола.

Ивайло Семерджиев 
и неговите момчета пък 
ще се борят за нещо по-
вече от 3-то място с Юно-
ши младша „Б”, а от дет-
ските групи ще очакваме 
прогрес в класирането. 

Калоян АТАНАСОВ

„Ботев” (Пд) - „Пирин” 
„Славия” - „Чавдар” 
„Сливен” - „Черноморец” 
„Черно море” - „Локо” (Сф)    
„Видима 
Раковски” - „Пирин2001” 
„Литекс” - ЦСКА 
„Берое” - „Спортист” 
„Любимец” - „Ботев” (Вр) 
„Левски” - „Спартак” (Пл) 
 
XXIII кръг, 15:30 часа 
02.04.2012
„Любимец” - „Ботев” (Пд) 
„Спартак” (Пл) - „Видима 
Раковски” 
„Пирин2001” - „Черно море”  
„Локомотив” (Сф) - „Сливен” 
„Ботев” (Вр) - „Берое”    
ЦСКА - „Левски”     
„Спортист” - „Литекс” 
„Черноморец” - „Славия”            
„Чавдар” - „Пирин” 
 
XXIV  кръг, 15:30 часа 
09.04.2012 
„Ботев” (Пд) - „Чавдар” 
„Пирин” (Бл) - „Черноморец” 
„Сливен” - „Пирин2001” 
„Левски” - „Спортист”    
„Литекс” - „Ботев” (Вр) 
„Берое” - „Любимец” 
„Славия” - „Локомотив” (Сф) 
„Черно море” - „Спартак” (Пл) 
„Видима Раковски” - ЦСКА
 
XXV  кръг, 15:30  часа 
20.04.2012
„Берое” - „Ботев” (Пд)     
„Любимец” - „Литекс” 

„Ботев” (Вр) - „Левски”     
„Спортист” - „Видима Раковски”   
ЦСКА - „Черно море”  
„Спартак” (Пл) - „Сливен”     
„Пирин2001” - „Славия”     
„Локомотив” (Сф) - „Пирин”   
„Черноморец” - „Чавдар” 
 
XXVI кръг, 15:30  часа 
23.04.2012
„Ботев” (Пд) - „Черноморец” 
„Чавдар” - „Локомотив” (Сф) 
„Пирин” - „Пирин2001” 
„Сливен” - ЦСКА 
„Видима Раковски” - „Ботев” (Вр) 
„Литекс” - „Берое” 
„Черно море” - „Спортист” 
„Славия” - „Спартак” (Пл) 
„Левски” - „Любимец” 
 
XXVII  кръг, 16:30 часа 
30.04.2012
„Берое” - „Левски” 
„Спортист”- „Сливен” 
ЦСКА - „Славия” 
„Спартак” (Пл) - „Пирин” 
„Пирин2001” - „Чавдар” 
„Ботев” (Вр) - „Черно море” 
„Любимец” - „Видима Раковски” 
„Литекс” - „Ботев” (Пд) 
„Локо” (Сф) - „Черноморец”
 
XXVIII  кръг, 16:30 часа 
07.05.2012
„Ботев” (Пд) - „Локомотив” (Сф) 
„Черноморец” - „Пирин2001”  
„Чавдар” - „Спартак” (Пл) 
„Пирин” - ЦСКА 
„Славия” - „Спортист” 
Черно море” - „Любимец”   

„Видима Раковски” - „Берое” 
„Левски” - „Литекс” 
„Сливен” - „Ботев” (Вр) 
 
XXIX кръг, 16:30 часа 
14.05.2012
„Левски” - „Ботев” (Пд) 
„Любимец” - „Сливен” 
„Ботев” (Вр) - „Славия” 
„Спортист” - „Пирин” 
ЦСКА - „Чавдар” 
„Спартак” (Пл) - „Черноморец” 
„Пирин2001” - „Локомотив” (Сф) 
„Литекс” - „Видима Раковски” 
„Берое” - „Черно море” 
 
XXX кръг, 16:30 часа 
21.05.2012
„Ботев” (Пд) - „Пирин2001”     
„Локо” (Сф) - „Спартак” (Пл)     
„Черноморец” - ЦСКА     
Чавдар” - „Спортист”    
„Пирин” - „Ботев” (Вр)     
Славия” - „Любимец”     
Сливен” - „Берое”    
„Черно море” - „Литекс”     
„Видима Раковски” - „Левски”    
 
XXXI кръг, 16:30 часа 
28.05.2012
„Видима Р-ски” - „Ботев” (Пд)     
„Левски”  - „Черно море” 
„Литекс” - „Сливен”    
„Берое” - „Славия”    
„Любимец” - „Пирин”     
„Ботев” (Вр) - „Чавдар”     
„Спортист” - „Черноморец” 
ЦСКА - „Локомотив” (Сф)     
„Спартак” (Пл) - „Пирин2001” 

XXXII кръг, 17:30 часа 
31.05.2012
„Ботев” (Пд) - „Спартак” (Пл)     
„Пирин2001” - ЦСКА     
„Локомотив” (Сф) - „Спортист”     
„Черноморец” - „Ботев” (Вр)                  
„Чавдар” - „Любимец”     
„Пирин” - „Берое”     
„Славия” - „Литекс”     
„Сливен” - „Левски”     
„Черно море” - „Видима 
Раковски”       
                                    
XXXIII кръг, 17:30  часа 
04.06.2012
„Черно море” - „Ботев” (Пд)     
„Видима Раковски” - „Сливен”     
„Левски” - „Славия”   
„Литекс” - „Пирин”     
„Берое” - „Чавдар”     
„Любимец” - „Черноморец”     
„Ботев” (Вр) - „Локомотив” (Сф)     
„Спортист” - „Пирин2001”     
ЦСКА - „Спартак” (Пл)     
 
XXXIV кръг, 17:30 часа 
08.06.2012
„Ботев” (Пд) - ЦСКА     
„Спартак” (Пл) - „Спортист”     
„Пирин2001” - „Ботев” (Вр)     
„Локомотив” (Сф) - „Любимец”     
„Черноморец” - „Берое”     
„Чавдар” - „Литекс”     
„Пирин” - „Левски”    
„Славия” - „Видима Раковски”     
„Сливен” - „Черно море”     

„Бяла” пролет за талантите на „Славия”
Дано мо-
ментите с 
радващи се 
„бели” фут-
болисти да 
бъдат нещо 
обичайно и 
напролет в 
детско-юно-
шеските 
групи на 
„Славия”

елитна юношеска група U 19 - програма пролет 2012
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Славистки празник в Козлодуй за 9-и път
И тази година между-

срочната ваканция бе най-
радостният период за децата 
в крайдунавския град. За 9-и 
път местните слависти ор-
ганизираха проявата “Деца 
играят футбол с емблемата 
на “Славия”. В надпревара-
та по традиция се включиха 
шест тима - по два от всяко 
от трите училища в града. 
Турнирът в Козлодуй този 
път спечели вторият отбор 
на СОУ "Св. св. Кирил и Ме-
тодий”. Но традиционно на-
гради имаше за всички уча-
ствали над 50 деца в състе-
занието осъществено от Ре-
гионалния клуб на слависта. 
За всички малчугани имаше 
много лакомства и календа-
ри на ПФК „Славия” 1913 АД, 
за всеки отбор по една торта, 
а за заелите първите три ме-
ста състави и медали, за по-
бедителите и разкошна купа. 
Важно е да се отбележи, че 
догодина, когато ще стартира 
10-ият юбилеен турнир, той 
ще е част от празненствата 
на „белия” клуб за неговата 
стогодишнина.

Близо 60 козлодуйски деца облечени с фланелки и шапки с емблемата на „Славия” участваха 

Освен шампионския трофей организато-
рите бяха приготвили индивидуални при-
зове, медали, както и програмки

Красиви 
отигравания не 
липсваха и този път

Победители 
този 
път бяха 
учениците 
от втория 
отбор на 
СОУ св. св. 
“Кирил и 
Методий”

Традицион-
ната снимка 

на част от 
организа-

торите на 
проявата и 
състава по-

бедител

Преди 
поредния мач

Подготви 
екип на в. 
"Славия"

Снимки: 
Тодор 

ЕЛЕНКОВ
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Това пише 
на специ-
алния ка-

лендар на клуба 
по хокей на тре-
ва „Славия-2005” 
за новата годи-
на. В постера за 
2012 личат още 
две ретро сним-
ки от зората на 
тази дисциплина 
в „бялото” спор-
тно семейство, 
а девизът е из-
писан на англий-
ски: „We will be 
back…!”. И той 
започва да се 
осъществява. 

Навярно по-
вечето от вас 
си спомнят, как 
след като през 2010 
славистите спечелиха 
всички състезания в 
България на открито и 
в зала от федерация та 
се разправиха с клуба, 
и го изключиха. От то-
гава върви и съдебната 
битка на „Славия-2005”, 

и тя е на път да се увен-
чае с успех. Първо 
Върховния админи-
стративен съд (ВАС) 
потвърди наложените 
на Българска федера-
ция по хокей на трева 
(БФХТ) наказания от 
Комисията за защита 

на личните данни за 
незаконното използ-
ване на тези данни на 
състезатели, треньо-
ри и ръководители на 
„белия” клуб. Санкци-
ите за БФХТ са две на 
брой, всяка на стой-
ност 10  500 лева. Още 
по темата разкрива 
президентът на „Сла-
вия-2005” Антони Ва-
канов: „Освен тези за-
служени наказания Ад-
министративния съд в 
София излезе също с 
едно решение в наша 
полза. Във връзка с по-
дадена от нашия клуб 
жалба за несправед-
ливо спиране на фи-
нансирането на клуба 
ни, от съда обявяват 
цялото финансиране 

на БФХТ за 2012 за не-
законно. Сега ще има 
обжалване от тяхна 
страна пред ВАС, който 
е насрочил делото за 
октомври месец. Няма 
да спрем да търсим 
правата си. Дори с ня-
кой други клубове, 
като софийския „Локо-
мотив” сме обсъждали 
варианта за създаване 
на алтернативна струк-
тура, която да ръко-
води хокея на трева у 
нас. Защото се вижда, 
че тази не може да се 
справя със задачата 
си. Ще дам само един 
пример. Отложени 
бяха състезанията за 
възрастовите групи за 
16 и 18 годишните, по-
ради липса на подаде-

ни заявки от страна на 
клубовете за участие. 
Което на практика оз-
начава, че не се раз-
вива спортът в тези 
възрасти, а само в на-
шия клуб преди да го 
заличат имахме десет-
ки деца, които в тази 
ситуация бяха загубе-
ни за спорта, което е 
пагубно. Водени от лю-
бовта си към хокея на 
трева сме обсъждали 
варианти, освен с тима 
на столичните „желез-
ничари” и със състеза-
тели от бившия тим на 
„Крам комлекс”, както и 
с отбора на Златоград, 
да организираме раз-
лични турнири за да се 
развива някаква спор-
тна дейност.” 

Това е най-същественото, което сториха 
през този сезон славистките. След като за 
поредна година най-стария роден тим не 
успява да запише победа в първенството 
баскетболистките на „Славия” стигнаха до 
равен в надпреварата за купата на страна-
та. И то момичетата на Тодор Богданов сто-
риха това срещу шампиона „Нефтохимик 
2010” (Бургас)! 

Първата среща от четвъртфиналите в 
турнира за Купата на България се състоя 
на 25 януари в зала „Универсиада”. От-
борът на „белите”, съставен предимно от 
състезателки от школата на клуба, спря 
по пътя към победата, най-скъпо селекти-
рания у нас състав. Макар „белият” тим да 
изоставаше в резултата през по-голямата 
част от мача, накрая прословутият сла-
вистки дух доведе до този достоен завъ-
ршек - 82:82 (22:19, 22:14, 16:23, 22:26). 
Инфарктната развръзка приключи 29 
секунди преди края на срещата, когато 
при 80:82 славистката Зорница Найдено-
ва изпълни точно два наказателни удара. 
За „Славия” най-резултатни бяха: Нели Па-
шева с 25 точки, Стефка Николова с 18, Анто-
ния Загорова с 15 и Александра Делчева с 10. 
Наистина срещата-реванш в Бургас на 1 фев-

руари бе загубена, но с изявите си в първия 
двубой славистките показаха, че могат да 
мерят сили и с най-силните тимове у нас. 
За съжаление добрата инерция не стиг-
на двукратните европейски шампионки 
да запишат и първи успех в първенство-
то. Единственият шанс за това бе двубоят 

от 26 февруари в София срещу 
шестия в подреждането „Рилски 
спортист”. Мачът игран в „Универ-
сиада” бе повече от оспорван. В 
първата част водачеството често 
се сменяше, а сирената дойде при 
минимален пасив 25:28. Добрата 
игра на „белите” във вторите де-
сет минути доведе до равенство 
30:30, след което играта вървеше 
кош за кош и почивката дойде при 
43:43. 

В началото на второто полувре-
ме опитът на гостенките от Само-
ков си каза думата и те направиха 
уникална серия от 12-2 и оттук до 
края бе трудно за славистките да 
направят обрат. Срещата завърши 

76:87. За домакините Нели Пашева напра-
ви дабъл-дабъл с 15 точки и 10 борби, а 14 
точки отбеляза Стефка Николова. Завърна-
лата се след осем години в тима ветеранка 
Светла Асенова добави 12 точки. 

В класирането съставът на „Славия” е 
седми с двайсет поражения от толкова 
срещи.   

Страницата подготви:
Камен ОГНЯНОВ

 Хокей на трева

Славистите: „ние 
ще се завърнем!”

 Баскетбол

„Белите” спряха шампиона!

Календарът на клуба по хо-
кей на трева „Славия-2005” за 
2012 година  с недвусмисленото 
лого: „We will be back…!” 

С изявите си срещу шампионките сла-
вистките показаха най-добрата си игра 
от началото на сезона сн: sportal.bg 
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Воденият от стар-
ши треньора 
Радостин Стой-

чев тим на „Итас Диатек” 
(Тренто) спечели Купата 
на Италия след изключи-
телно драматична побе-
да на финала над „Лубе 
Банка” (Мачерата) с 3:2 
(21:25, 22:25, 25:22, 25:21, 
18:16). Отборът, воден от 
селекционера на Бълга-
рия и с Матей Казийски 
в състава си, направи 
феноменален обрат, 
след като губеше с 0:2 
гейма и 13:18 в третия. 
Пред близо 6000 зрители 
в зала „Палалотоматика” 
в Рим играчите на Трен-
то съумяха да изравнят 
за 2:2, а в тайбрека спе-

челиха трудно с 18:16.  
Юношата на „Славия” 
Матей Казийски завъ-
рши с 12 точки, но най-
резултатен за успеха на 
„Итас Диатек” бе куби-
нецът Османи Хуанторе-
на с 22 точки. Триумфът 
в престижния турнир 
е втори в историята на 
Тренто. Първият път, ко-
гато „Трентино” спечели 
купата на страната, бе 

през 2010 година. 
“Победата ни беше 

изключително трудна 
и болезнена. В първите 
два гейма Мачерата по-
каза добра игра и наи-
стина ни бе много труд-
но срещу тях. В третата 
част нямахме какво да 
губим и си казахме, че 
ще играем до послед-
но като отбор. Имахме 
късмет, че успяхме да 

обърнем срещата в из-
ключително труден мо-
мент, но съм сигурен, 
че щастието никога на 
идва само, а се дължи 
на собствените сили. 
Искам да благодаря на 
феновете, които отново 
бяха с нас. Те винаги ни 
подкрепят”, заяви Радо-
стин Стойчев след края  
на финалния двубой.

Отборът от Тренто 

има шанс да спечели 
шампионата на Италия, 
както и Шампионската 
лига. В последните три 
сезона „Итас Диатек” три-
умфира с купата в най-
престижния европейски 
клубен турнир. Титлата 
в Серия А1 е била при-
тежание на трентинци 
два пъти. Последният 
път, когато това се слу-
чи, бе през пролетта на 
2011 година. В момента 
европейският и световен 
клубен шампион е лидер 
в италианския шампи-
он, като има десет точки 
аванс пред „Лубе Банка” 
(Мачерата), намиращ се 
на втора позиция.

Асен ДАСКАЛОВ

Мъжкият волей-
болен отбор на „бе-
лите” продължава с 
добрите си изяви в 
българския шампио-
нат. Въпреки младия 
си състав славистите 
играят с успех срещу 
отбори с по-опитни 
състезатели, с по-
голям бюджет и с по-
обиграни тимове. 
През декември волей-
болистите на „Славия” 
регистрираха драма-
тична домакинска за-
губа с 2:3 в дербито с 
„Левски Волей”, като 

пропуснаха няколко 
шанса да се поздра-
вят с успех в ключо-
вия сблъсък. Пораже-
нието с 0:3 от „Черно 
море БАСК” във Варна 
дойде неочаквано с 
оглед на възможно-
стите на двата отбора 
и с оглед на резул-
татите до момента. 
Загубите от лидера 
„Пирин Балканстрой” 
и „Арда” (Кърджали) 
с по 0:3 пък влизат в 
графата „очаквани”. 

Младите слависти 
могат да съжаляват, 

че не се поздравиха 
с успех в  столично-
то дерби с шампиона 
ЦСКА, загубено по 
драматичен начин с 
2:3. Миналия сезон 
именно „белите” на-
несоха на „червените” 
едно от малкото им 
шампионатни пора-
жения. 

След победите у 
дома над „Монтана” 
(3:2) и срещу „КВК Га-
брово” (3:0) дойде 
нова неочаквана за-
губа с 2:3 в Пловдив 
от местния „Виктория 
Волей”. Аутсайдерът 
„Ботев” (Луковит) 
също преклони глава 
пред класата на „Сла-
вия” след резонната 
загуба на столичани 
в Дупница от „Марек 
Юнион  Ивкони” с 0:3.

След 18 изиграни 
срещи „белите” са на 
осмо място в класи-
рането с актив от 23 
точки и геймова раз-
лика 29:36.

На осминафинали-
те в турнира за купата 
на България възпи-
таниците на Северин 
Димитров отпаднаха 
след домакинска за-
губа с 1:3 от „Арда” 
(Кърджали).

„ С л а в и я -
СУ” се класи-
ра на второ 
място в тур-
нира на „по-
следните три” в женския волейболен шампионат 
на България. Славистките, които бяха лишени от 
няколко от ключовите си състезателки, раздели-
ли се с тима след Нова година, завършиха на ше-
сто място в крайното класиране в редовния се-
зон и след това участваха в мини-турнир заедно 
със съставите на „Спартак 96” (Плевен) и „Феникс 
09” (Шумен). 

След напускането по посока чужбина на ос-
новните състезателки Кристина Йорданска и 
Евелина Петков класата на „белите” закономер-
но спадна и резултатите през 2012 година са по-
лоши в сравнение с първите месеци на шампио-
ната. „Славия-СУ” завърши на шесто място преди 
началото на плейофите с актив от 10 точки и 
геймова разлика 14:30. В турнира на „последните 
три” славистките победиха „Феникс 09” с 3:2, но 
загубиха от „Спартак 96” с 1:3 и останаха на второ 
място в тази надпревара.

В турнира за купата на България, проведен 
в Пловдив, волейболистките на най-стария 
български клуб достигнаха до полуфиналите, 
където отстъпиха с 0:3 на „Левски Волей”.

Казийски и Стойчев 
триумфираха и с 
купата на италия 

резултати на мъжкия волейболен отбор на “Славия”: 
9 кръг - “Славия” - “Левски Волей”  2:3 (25:23, 22:25, 25:23, 22:25, 8:15) 
10 кръг - “Арда” (Кърджали) - “Славия” 3:0 (27:25, 25:17, 25:19) 
11 кръг - “Славия” - “Пирин Балканстрой” 1:3 (23:25, 24:26, 25:23, 
23:25) 
12 кръг - “Славия” - “Монтана” 3:2 (21:25, 27:29, 25:21, 25:15, 15:12) 
13 кръг - “Черно море БАСК” - “Славия” 3:0 (26:24, 28:26, 25:22) 
14 кръг - “Славия” - ЦСКА 2:3 (13:25, 25:16, 25:22, 23:25, 9:15) 
15 кръг - “Славия” - “КВК Габрово” 3:0 (25:21, 25:20, 25:19) 
16 кръг - “Виктория Волей” - “Славия” 3:2 (19:25, 25:19, 25:19, 19:25, 
15:10) 
18 кръг - “Марек Юнион Ивкони” - “Славия” 3:0 (25:17, 25:18, 25:20) 
19 кръг - “Славия” - “Ботев” (Луковит) 3:1 (20:25, 25:14, 25:17, 25:22)

Предстоящи двубои:
17 кръг - “Славия” - “Нефтохимик 2010”; 2 март зала “Пан. Пондалов” 
17 часа  
20 кръг - “Левски Волей” - “Славия”; 9 март, зала “Сиконко”, 18 часа 
21 кръг - “Славия” - “Арда” (Кърджали); 13 март, зала “Пан. Пондалов”, 
17.30 часа 
22 кръг - “Пирин Балканстрой” - “Славия”; 16 март, зала “Септември”, 
Разлог, 17.30 часа

„Славия” продължава с доброто 
си представяне при мъжете

резултати на женския волейболен отбор на “белите”: 
8 кръг - “Феникс 09” (Шумен) - “Славия-СУ” 1:3 (18:25, 25:21, 17:25, 
23:25) 
9 кръг - “Славия-СУ” - “Марица” (Пловдив) 0:3 (10:25, 12:25, 15:25) 
10 кръг - “Спартак” (Варна) - “Славия-СУ” 3:0 (25:17, 25:8, 25:18) 
11 кръг - “Славия-СУ” - “Левски Волей” 1:3 (18:25, 18:25, 25:23, 16:25) 
12 кръг - ЦСКА - “Славия-СУ” 3:0 (25:14, 25:11, 25:18) 
13 кръг - “Славия-СУ” почива 
14 кръг - “Славия-СУ” - “Спартак 96” (Плевен) 2:3 (16:25, 23:25, 
25:18, 25:22, 6:15)

Славистките завършиха 
на второ място в турнира 
на „последните три” 

осминафинал в турнира за купата на България: 
„Славия“ - Арда (Кърджали)  1:3 (21:25, 25:18, 27:29, 21:25)

турнир за купата на България за жени, проведен в Пловдив: 
група “А”
“Славия-СУ” - “Спартак 96” (Плевен) 3:0 (25:16, 25:23, 25:21) 
“Марица” (Пловдив) - “Славия-СУ” 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) 
полуфинал 
“Левски Волей” - “Славия-СУ” 3:0 (25:11, 25:8, 25:6)

турнир на последните три: 
“Феникс 09” (Шумен) - “Славия-СУ” 2:3 (20:25, 25:22, 17:25, 25:23, 

15:17) 
“Спартак 96” (Плевен) - “Славия-СУ” 3:1 (25:20, 25:19, 20:25, 25:15)
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Статистика
Държавно първенство по хокей на лед за мъже

Сезон 2011/2012

Хокей на лед14

Мъжкият отбор 
по хокей на лед на 
„Славия” закономерно 
и очаквано прибави 
поредна шампионска 
купа във витрината 
с отличия на клуба. 
Титлата е под номер 
21 в „бялата” хокейна 
история. Всички ин-
дивидуални отличия 
отново бяха спечеле-
ни от слависти, а един 
от тях – словакът 
Юрай Душичка, стана 
най-добър нападател 
и голмайстор на пър-
венството.

Шампионатът 
за 2011/2012 г. 
премина под 

знака на спокойствието 
и липсата на сериозни 
скандали. За съжаление 
се забеляза и сериозен 
спад в мотивацията и 
качеството на игра при 
„белите”. Липсата на ре-
ална конкуренция вече 
доста години започна да 
оказва своето негативно 
влияние върху отбора. 
Мачовете срещу „сини” 
и „червени” бяха прото-
колни и единственият 
въпрос в тях бе цифро-
вото изражение на „бе-
лите” победи.

И в последната си 
среща за сезона - с ЦСКА, 
славистите стартираха 
вяло и разконцентри-
рано. Едва в края на 
първата третина Цветан 
Цветанов разпечата 
„червената” врата. През 
втората част „белите” 
вдигнаха оборотите и 
резултатът бързо набъб-
на в полза на „Славия”. 
Неприятен инцидент 
беляза тази втора тре-
тина, когато при рути-
нен сблъсък състезате-
лят на ЦСКА Димитър 
Цицелков се контузи 
сериозно и бе изнесен 
от леда. Впоследствие, 
хокеистът лежа върху 
дюшек във фоайето на 
Зимния дворец близо 
половин час преди да 
дойде линейка... Десетте 
попадения за „бялата” 
победа бяха отбеляза-
ни от петима хокеисти 

„Белият” хокей с пета поредна титла
Словак от „Славия” взе наградата за 
най-добър нападател в първенството

на „Славия” – Цветан 
Цветанов, Мартин 
Гюров, Лъчезар Гюмов, 
Станислав Мухачов и 
Юрай Душичка

След края на мача 
се състоя закриване 
на първенството и наг-
раждаване на отборите. 

Купата на шампиона и 
златните медали бяха 
връчени на капитана 
на „белите” Василий 
Василев от Пламен 
Веселинов – член на УС 
на БФХЛ и дългогоди-
шен хокеист на „Славия”. 
Индивидуални отличия 

получиха Константин 
Михайлов (най-до-
бър вратар), Богдан 
Стефанов (най-добър 
защитник) и Юрай 
Душичка (най-добър на-
падател и голмайстор).

Обещанието за след-
ващия сезон от страна 

на федерацията е уд-
вояване на отборите. 
Състезаващите се в шам-
пионата за аматьори 
НСА, „Ледени дяволи” 
и „Айсберг” ще бъдат 
включени в първенство-
то за мъже. Словакът 
Юрай Душичка пък кан-
дидатства за български 
паспорт, за да може да 
играе в националния 
отбор на България. Под 
ръководството на тре-
ньора Георги Миланов 
националите започнаха 
подготовка за предсто-
ящото световно пър-
венство (втора дивизия, 
група „Б”), което ще се 
състои в София от 2 до 8 
април. В Зимния дворец 
българите ще се изпра-
вят срещу Мексико, ЮАР, 
Белгия, Израел и Китай. 
Победителят ще играе 
в група „А” на втора ди-
визия през 2013 г., а за-
елият последното място 
в крайното класиране 
изпада в трета дивизия.

Страницата 
подготви:
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” 5:0 служебно

15.12.2011 г., Зимен дворец на спорта
„Левски” – ЦСКА 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

22.12.2011 г., Зимен дворец на спорта
ЦСКА – „Славия” 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

III кръг
26.01.2012 г., Зимен дворец на спорта
„Левски” – „Славия” 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

2.02.2012 г., Зимен дворец на спорта

Призьорите с индивидуални отличия от държавното първенство (отдясно на-
ляво): Юрай Душичка, Богдан Стефанов, Константин Михайлов, наградени от 
члена на УС на хокейната федерация Пламен Веселинов (най-вляво)

ЦСКА – „Левски” 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

9.02.2012 г., ст. „Славия”
„Славия” – ЦСКА 9:5 (5:1, 1:3, 3:1)

IV кръг
16.02.2012 г., ст. „Славия”
„Славия” – „Левски” 7:2 (0:0, 4:1, 3:1)

23.02.2012 г., Зимен дворец на спорта
„Левски” – ЦСКА 2:6 (1:2, 1:4, 0:0)

1.03.2012 г., Зимен дворец на спорта
ЦСКА – „Славия” 2:10 (0:1, 1:5, 1:4)

Крайно класиране за сезон 2011/2012
Отбор п з г.р. т
1. „Славия” 8 0 57-13 24
2. ЦСКА 4 4 33-41 12
3. „Левски” 0 8 15-51 0
Легенда: п – победи, з – загуби, г.р. – голо-
ва разлика, т. – точки.

индивидуални отличия:
Най-добър вратар – Константин 
Михайлов („Славия”)
Най-добър защитник – Богдан 
Стефанов („Славия”)
Най-добър нападател и голмайстор – 
Юрай Душичка („Славия”)

Състав на шампионите от „Славия” 
за 2011/2012:

Константин Михайлов (вратар), 
Теодор Асенов (вратар), Цветан 
Цветанов, Мартин Гюров, Богдан 
Стефанов, Явор Славчев, Станислав 
Кънчев, Василий Василев (капи-
тан), Станислав Мухачов, Юрай 
Душичка, Лъчезар Гюмов, Росен 
Асенов, Росен Христов, Кристиян 
Радованов, Мартин Миланов, Мартин 
Бояджиев, Петър Хаджитонев, 
Иван Славов, Георги Младенов, 
Красимир Чапкънов и Александър 
Янев. Старши-треньор: Георги 
Миланов, помощник-треньор: Атанас 
Димитров.
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Работилият над 

две десетилетия 
като щатен фото-

хроникьор на „белия” 
спортен клуб Йосиф Гин-
чев направи голям жест 
в навечерието на Коледа. 
Бате Йожи, както е изве-
стен в славистките среди, 
дари на екипа на вестник 
„Славия” десетки ленти 
обхващащи периода от 
1978-1989 година. От 
своя страна журналисти-
те списващи единствено-
то у нас клубно издание 
му връчиха почетен пла-
кет. За ценното дарение 
Йосиф Гинчев сподели: 
„Направих го воден от 
две причини. Първо сле-
дя изследователската 
работа на редактора на 
нашия вестник  Камен 
Огнянов от години. Ви-
дял съм как подготвя 
материалите си, с които 
съхранява исторически 
моменти от миналото на 
любимия ни клуб, а и пра-
ви достояние на младите 
почитатели на „Славия” 
отминали велики момен-
ти от аналите на „белите”. 
Не на последно място с 
него ме свързва дълго-
годишно приятелство. 
Втората причина да го 
направя, бе, че разбрах 
за подготвяните книги за 
предстоящия догодина 
100-годишен юбилей на 
най-стария спортен клуб 
у нас - „Славия”. Надявам 

се и моите фотоси да до-
принесат за по-удачното 
снимково онагледяване 
на някои от големи мо-
менти от историята на 
„белия” клуб и неговите 
герои.”

За своята дългогодиш-
на работа като фотограф 
в „Славия” Бате Йожи 
разказва и с радост, но 
и с болка: „Започнах в 
„Славия” преди повече от 
40 години. Връзката ми с 
„белия” клуб направи го-
лемият славист и автор 

на стотици фотографии 
от миналото на „Славия” 
и то на добра воля Бог-
дан Димитров, или както 
го знаят всички слависти 
Данчо-Фотото. За мен бе 
голяма чест да работя за 
любимото си „бяло” дру-
жество. Още в началото 
направих първия цветен 
футболен календар у нас. 
Това бе през 1970 година. 
Тогава отборът ни носе-
ше името „ЖСК-Славия”. 
И оттогава се заредиха 
две десетилетия стаж в 
„белия” клуб. Лентите, на 
които запечатах паметни 
моменти от спортната ни 
история бяха близо 3000. 
Имаше и лаборатория, 
в която проявявах нега-
тивите и цял един отдел, 
който се занимаваше с 
издаването на бюлети-
ни, програмки, книжки, 
календари, агит-табла и 
още толкова различни 
рекламни материали. Го-
лям екип бяхме с колега-
та ми, щатният художник 
към „Славия” – Ставри 
Христов. Лошото е, че 
в началото на 90-те го-
дини настъпиха смутни 
времена, които засегна-

В края на миналата година двама 
знакови слависти от „белия” фен-
клуб в „Балкантон” отбелязаха сво-

ите шейсетгодишни юбилеи. На изискано 
тържество бяха почетени Дочо Дочев и 

Петър Тасев. На купона 
състоял се в ресторанта 
на „Балкантон” присъ-
стваха много приятели, 
редови слависти, както и 
„бялата” легенда Михаил 
Мишев. Под звуците на 
рок-музика бяха вдигнати 
много наздравици за юби-
лярите, както и тостове 
за бъдещи успехи на лю-
бимата „Славия”. За един 
от най-мощните фенклу-
бове на „белите” разказва 
тарторът на славистите в 
„Балкантон” Дочо Дочев: 
„Преди повече от 35 го-
дини, когато поставихме 
началото на фенклуба 

привържениците на „Славия” бяхме ня-
колкостотин. За мачове на нашия стадион 
от „Балкантон” тръгвахме организирано 
над сто души всеки път. Голяма част от тях 
имахме и членски карти. Моята е от 1973 

година. Бяхме близки с големия ни отбор 
от средата на 70-те и няколко пъти леген-
дарните ни играчи ни идваха на гости на-
чело с Жужо, Чаво, Кимбата, Ваньо Костов, 
Гугала, водени лично от старши треньор 
Пържелов.” Другият юбиляр Петър Тасев 
допълва картината: „В „Балкантон” имах-
ме силен спортен клуб, която развиваше 
редица дейности и за едно преплуване 
на река Дунав бяхме настанени в най-
слависткото село – Ново село (Видинско). 
Местните слависти искаха да знаят всичко 
за любимия ни клуб и се сърдиха, ако ня-
кой от тях не е успял да подслони в своя-
та къща от феновете на „Славия”. Помня и 
друг случай, когато Желязков отиде във 
„Фейенорд”, как от една негова картичка 
измайсторихме в „Балкантон” от картона 
за корици на плочи уникален плакат на 
Жужо. Използвахме най-скъпата хартия, 
естествено нелегално и го направихме в 
цвят сепия. Раздадохме сетне на нашите 
фенове стотици бройки от този уникален 
плакат.”     

Йосиф Гинчев

и много от нейните успе-
хи в индивидуалните дис-
циплини, и колективните 
спортове, са запечатани в 
снимките и ще видят бял 
свят.” – завършва разказа 

си Йосиф Гинчев.    
На кадрите 

предоставени от 
него са уловени 
редица знако-
ви за „Славия” 
събития от спо-
менатата декада. 
Сега предстои 
нелеката задача 
да се обработи 
архивът и да се 
дадат за копи-
ране няколко-
стотин фотоса, 
което е свързано 
и с подсигурява-
нето на немалко 
средства, за-
щото размерът 
на лентите е не-

стандартен за днешното 
копиране. Въпреки това, 
екипът на „белия” вест-
ник е амбициран да под-
готви редица фотоси за 
бъдещите книги посве-
тени на вековния юбилей 
на клуба. 

Слависти от фенклуба в  „Балкантон” с юбилеи

Дочо Дочев (вляво) и Петър Тасев пред специално изработения 
по случай юбилеите им славистки плакат

Дългогодишен фотограф 
на „Славия” дари архив

ха и нашата работа. Бяха 
съкратени щатовете ни, 
помещенията ликвиди-
рани, а огромната част от 
снимките и лентите уни-
щожени или разграбени. 

Плакетът, връчен  от екипа на 
„белия” вестник

Това е голямата ми болка. 
Успях, все пак да спася 
няколкостотин ленти, 
обхващащи периода от 
края на 70-те години и 
следващото десетилетие. 
Радващо е, че това бяха 
златни години за „Славия” 
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Както повеля-
ва традиция-
та, така и тази 

година се появиха 
не малък брой ка-
лендарчета свързани 
със „Славия”. Това на 
представителния фут-
болен отбор (снимка 
1) е интересно за ко-
лекционерите по две 
причини. Освен, че 
е актуалният състав 
на „белите”, в първия 
тираж са объркани 

Славистките календарчета за 2012
показани "белите" фе-
нове в най-знаковите 
мачове на футболния 
отбор през изминалия 
сезон. С два фотоса е 
представена агитката 
от финала за купата, а 
с по един - успешният 
четвъртфинал при ви-
зитата в Бургас, както 
и хореографията от 
домакинския полуфи-
нал с „Пирин”. 

Дългогодишна исто-
рия имат и календар-
чета на Симеон Григо-
ров (снимка 3). Както 
винаги изключително 

датите, което го прави 
доста ценно не само 
за привържениците на 
„Славия”. На лицевата 
страна е настоящия 
отбор на „белия” клуб, 
като снимката е съща-
та като на големият по-
стер, само, че в джоб-
ния вариант липсват 
ретро фотосите.

„Бялата” торсида 
също тиражира кален-
дарче за 2012 (снимка 
2). С четири снимки са 

стилна и този път изра-
ботката на Бате Мони 
е великолепна. Като 
лого отново присъ-
ства девизът: „Всичко 
започва от нас!”, мно-
го подходящ особе-
но сега с поредните 
опити да бъде пре-
написвана спортната 
история у нас. Поме-
стен е и популярния 

рефрен на агитката, 
който е негово дело: 
„От Австралия до 
Скандинавия – само 
„Славия”! За фон пък 
е използвана много 
удачно корицата на 
книгата „Корените на 
„Славия”. 

За първи път и 
фенклубът на „бе-
лите” в „Балкантон” 
представя кален-
дарче (снимка 4). По-
водът за него е 60-го-
дишният юбилей на 
двамата му лидери 
Дочо Дочев и Петър 

Тасев (виж стр. 15). 
Освен техните лико-
ве там е поместен и 
този на легендарния 
играч на „Славия” от 
миналото Михаил 
Мишев. „Горнобан-
ския кмет” отдавна е 
прехвърлил 60-те, но 
надписът си е един 
вид комплимент за 
него.  

1

2

3

4


