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„Белият” клуб на-
върши 99 години и 
се устреми към своя 
първи век! Доказано 

най-старият роден 
спортен клуб у нас 
вече започна под-
готовката си за го-
лемия юбилей! На 
4 април точно 100 
знакови слависта ос-
новаха Инициативен 
комитет, който да ко-
ординира различни-
те прояви свързани 
със стогодишнината. 
На връх 10 април, 
рождената дата на 
„Славия”, пък бе пър-
вата публична изява 
на новата органи-
зация. Тогава бяха 
представени хората, 
които ще ръководят 
структурата, както и 

 Хокеистите с бронз от световното
На стр. 15

Всичко за миналите мачове 
На стр 4-5

Обратното броене 
вече започна!

няколко уникални за 
спортната ни общест-
веност артефакта. 

Това бяха прочутата 
Бяла библия, събра-
ла на своите близо 
200 страници прото-
колите от раждането 
на „Славия” в първи-
те години, първата 
част от шесттомния 

документирани най-
важните събития от 
1913 до 1932 годи-

на. Стъпили на това 
архивно богатство, 
славистите могат да 
се гордеят, че един-
ствени те познават 
напълно точно своя-
та история. А част 
от тези анали вече 
една дузина години 
е и вестник „Славия”, 
който отбеляза своя 
рожден ден също 
на „белия” празник. 
На хоризонта вече е 
100-годишнината, а 

обратното броене до 
празника вече започ-
на да тече!     
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Бюлетин

Първите пред-
ложения към 
инициативния 

комитет „100 години 
Славия” са вече факт. 
Те са дело на предста-
вители на „белия” клу-
бен вестник. Идеята 
ни е по протежение на 
сградата на сектор „А” 
на стадион „Славия”, 
над главния вход да 
се постави надпис гла-
сящ: „Най-старият клуб 
в България”. Същият 
да бъде преведен и на 
английски език. Днес 

ви представяме и гра-
фично как би изглеж-
дала задната част на 
трибуната. Изобра-
жението е дело на IT-
специалиста Димитър 
Мотев. Идеята е за-
имствана от клубната 
арена на „Нотс Каун-
ти”, където е поставен 
аналогичен надпис, 
въпреки че годината 
на основаване на клу-
ба е 1862, а съществу-
ва и клуб носещ име-
то „Мюнхен-1860”. Но 
и децата знаят коя е 

Нова визия на главния вход на стадиона
родината на футбола 
и затова е повече от 
логично да има подоб-
на табела на стадион 
именно в Англия, а не 
в Германия. Подобен е 
и случаят в България, 
където няколко друже-
ства правят опит да 
се изкарат по-стари 
от „белите”. Но докато 
„Славия” разполага с 
огромно количество 
документи, които до-
казват и потвържда-
ват една истина, 
останалите разчитат 
на къса памет, казуи-
стика и пропаганда в 
стил Гьобелс. Затова 
е напълно естествено 
„белият” клуб да заяви 
открито фактът, че е 
най-старият действащ 
спортен клуб в Бълга-
рия! Предстоящият 
стогодишен юбилей е 
чудесен повод да се 
направи тази промяна 
на клубната арена в 
полите на Витоша.   

Сбогом, 
Дембо!

Ватерполната и 
плувна общественост 
у нас изпрати тре-
ньора на мъжкия от-
бор на „Славия” Иван 
Ковачев – Дембо. Го-
лемият мъж, страхот-
ният играч, добрият 
наставник, невероят-
ният приятел си отиде 
от коварна болест на 
68 годишна възраст. 

Дембо започва 
като плувец в среда-
та на 50-те години на 

миналия век в столич-
ния “Червено знаме” – 
особено добър беше 
в бътерфлая. През 
1958-а се прехвърли 
във водната топка на 
същия клуб и посвети 
на мъжкия спорт це-
лия си живот. 

Игра последова-
телно в “Червено зна-
ме”, ЦСКА и “Акаде-
мик”, както и в мъжкия 
национален отбор. 
Участник на олимпий-
ските игри “Мюнхен 
1972” и на първото 
световно първенство 
“Белград 1973”. 

След като прекра-

ти състезателната си 
кариера започна ра-
бота като треньор в 
Гърция, където изка-
ра близо десетилетие. 
След това води отбо-
рите на ЦСКА, “Акаде-
мик”, а последното му 
работно място беше 
“Славия”, където 
първоначално водеше 
юношите, а после и 
мъжкия тим. С „бели-
те” постигна големи 
успехи и с подраства-
щите, и с представи-
телния състав. Първо 
изведе младите сла-
висти до титлата при 
ю н о ш и т е - с т а р ш а 

възраст през 2008, а 
две години по-късно 
под негово ръковод-
ство ватерполисти-
те от мъжкия тим на 
„Славия” ликуваха и 
с националната купа. 

Ковачев бе и тре-
ньор на мъжкия наци-
онален отбор, а като 
наставник на младе-
жите записа един от 
най-големите успехи 
на българската во-
дна топка въобще – 
шесто място на све-
товното първенство 
“Лонг бийч 1991”. 

Сбогом, Дембо!
Мир на праха ти! 

Бъдещата визия на главния вход на стадион „Славия” 

На игрището на „Нотс Каунти” гордо стои 
надписът „Най-стар клуб” и годината 1862

In memoriam
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Приятели, усе-
тихте ли сла-
висткия дух в 

първите дни на месец 
април? Почувствах-
те ли специфичната 
атмосфера на при-
ятелство и доброна-
мереност, съчетана с 
огромна обич и ува-
жение към „Славия”! 
Нея страхотният сла-
вист и съосновател 
на вестника Димитър 
Минев я наричаше 
„славизъм”.

Да, точно сла-
визмът царстваше на 
4 април 2012 г., кога-
то стотина почитате-
ли на „бялата” идея 
основаха Инициатив-
ния комитет „100 го-
дини „Славия”, който 
има призванието да 
координира и орга-
низира честванията 
за уникалния юбилей 
на любимия ни клуб. 
Славизмът беше осо-
бено силен и в Пре-
склуб „България” на 
10 април 2012 г, ко-
гато комитетът даде 
първата си прескон-
ференция. А пред ме-
диите бяха показани 
три светини на „Сла-
вия” – за първи път 
заедно със сигурност 
поне от 70 години.

Не е ли символич-
но, слависти, че 

най-ценните 
документи 

от най-ранните години 
на клуба по различни 
пътища се събраха 
отново в „Славия” в 
последните години, 
предшестващи сто-
годишни юбилей? 
Дали бе случайно 
или по-скоро знак на 
съдбата, че първо 
през 2008-а се появи 
възможност Първата 
протоколна книга да 
бъде откупена от ПФК 
„Славия” за огромна 
сума от пловдивски 
бизнесмен, чийто 
работници я бяха от-
крили няколко години 
по-рано захвърлена 
на тавана в стара со-
фийска къща в центъ-

Духът на „Славия” 

ра на града? Защото 
невероятният жест 
на Григор Пърличев 
– внукът на големия 
възрожденски писа-
тел и преводач Григор 
Пърличев, да дари на 
ПФК „Славия” шест 
тома архивни доку-
менти от най-ранната 
история на „Славия”, 
съхранен в дома му, 

никак не беше слу-
чаен. Постъпката на 
Пърличев бе отговор 
на циничните опити 
на един друг столи-
чен клуб и по-точно 
на неговия прези-
дент, да пренапише 
спортната история 
противно не само на 
истината, но и дори 
на родовата памет на 
старите софиянци. И 
накрая – Обединен 
спортен клуб изва-
ди от касата си след 
29-годишно прекъ-
сване за първи път на 
бял свят фантастич-
ната Летописна книга 
на „Славия”, в която 
с калиграфски почерк 

са изписани всички 
най-важни спортни 
и организационни 
събития в клуба от 
1913 до 1932 г.

И така – Първа-
та протоколна книга, 
Летописната книга 
и Том Първи (1914-
1920) от архивата на 
„Славия” – уникална 
комбинация не само 

за българския, но и 
за световния спорт. 
У нас е сигурно, че 
в това отношение 
„Славия” е непо-
вторима и доказва, 

че клубът е бил ис-
тински флагман на 
българския спорт. По 
света със сигурност 
са много малко клу-
бовете, които праз-
нуват стогодишнина 
и имат, и знаят абсо-
лютно всичко за най-
ранните си години. 
Е, „Славия” го има и 
знае. А това, което 

притежава е и 

изключително 
ценен извор 

за целия български 

спорт, за начина по 
който е бил организи-
ран той и по който е 
функционирал.

Слависти, абсо-
лютно сигурно е, че 
любимият ви клуб е 
най-старият у нас, 
който съществува 
и днес. Или с други 
думи казано – „Сла-
вия” е името, което 
най-дълго е оцеляло 
по спортните терени 
у нас. Без да комен-
тираме напъните на 
останалите е ясно – 
при „белите” има фак-
ти, на другите места 
има само желание за 
донагаждане на исто-
рията към днешните 
цели. Но в навечерие-
то на стогодишнината 
най-важна е нагласа-
та празникът да бъде 
направен така, че да 
е достоен за името и 
авторитета на „Сла-
вия”. И точно това ще 
направим.

И още нещо, ко-
ето отново доказва 
силата на славист-
кия дух и славизма. 
На 10 април 2012 г. 
„Славия” навърши 99 
години, а едноимен-
ният вестник  – 11. За-
мисляли ли сте се, че 
на практика клубното 
издание към този мо-
мент е вървяло ре-
дом до флагмана на 
българския спорт в 
1/9 от живота му? И 
колко вяра, търпение, 
всеотдайност и жела-
ние са нужни точно в 
последните 11 години 
в. „Славия” да бъде 
списван, редактиран, 
финансиран, издаван 
и разпространяван? 
Това просто нямаше 
да бъде възможно, 
ако го нямаше сла-
висткият дух у всеки 
от нас, ако славизмът 
не беше в основата 
на вестник „Славия”?

Да, слависткият 
дух и славизмът са 
нещо наистина уни-
ално. И няма начин 
да не пребъдат!

Николай 
КРЪСТЕВ

Емблемата на 
корицата на 

Летописната 
книга 

представлява 
истинско 

ювелирно бижу

Титулната страница на Летописната книга 
на „белия” клуб 
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Че “Славия” не бе 
сред големите пре-
тенденти за евротур-
нири през пролетния 
полусезон, се знаеше 
още от преди негово-
то начало. Начинът, 
по който “белите” 
сами си попречиха за 
постигането на тази 
задача, обаче повече 
прилича на японско 
харакири, отколкото 
на поведение на ев-
ропейски футболен 
отбор с амбиции. 

В рамките на 7 
кръга селекцията на 
Мартин Кушев успя 
едновременно да дока-
же, че може да изнесе 
урок на всеки съперник 
в първенството, и 
че е специализирана 
в пропускането на 
златни възможности 
за атака на върха в 
класирането. Сто-
личани вече нямат 
право да говорят и 
дори да мислят за 
призови места този 
сезон, тъй като сами 
се изолираха от голя-
мата борба като по 
учебник. Теоретично 
шансовете още ги 
има, но те могат 
да бъдат защитени 
само със стабилна и 
постоянна игра, а не с 
гръмки думи. 

Навръх на-
ц и о н а л н и я 
празник сла-

вистите стартираха 
с успех пролетния 
дял на шампионата. 
Въпреки че изиграха 
доста слаб мач, те се 
добраха до 3 точки в 
гостуването на “Ботев” 
във Враца. Зрителите 
по трибуните гледаха 
равностоен двубой 
без много атракции 
и големи футболни 
аргументи. Ценната 
победа донесе Петър 
Димитров, който малко 
преди края се възполз-
ва от недобре избита 
от противниковия 
страж топка и я заби 
във вратата за 0:1. 

Всичко продължи 
по план 

и във втория двубай 
с “Миньор” (Перник) у 

дома. В него “белите” 
изиграха много силно 
първо полувреме, 
в което достигнаха 
до две попадения 
аванс след отлични 
изпълнения на две 
от зимните попъ-
лнения – Владислав 
Златинов и Петър 
Димитров. След 
почивката “жълто-
черните” върнаха 
един бърз гол, а 
домакините явно се 
стъписаха от грубите 
прояви на съперника. 
Спокойствието дойде 
едва в края, когато 
алжирецът Брахими 
най-после бе изгонен 
за поредната си груба 
проява. 

Дойде време и за 
първото сериозно из-
питание – гостуване 
на “Литекс”. Още в 
12-ата минута колек-
тивна грешка на цен-
тралните защитници 
позволи на Миланов 
да изведе Никасио, за 
когото не бе проблем 
да открие – 1:0. Гости-
те изравниха играта, 
но не и резултата – 
след половин час на 
терена Романов бе 
изведен сам срещу 
Пиргов, но мощният 
му шут се отби в 
гредата. Втората част 
започна с идеален 

подарък за столичани 
– Никасио бе изгонен с 
втори жълт картон след 
фаул срещу Златков, а 
до края 

оставаха цели 40 
минути. 

Вместо да се 
възползват от числено-
то си преимущество и 
да упражнят натиск, “бе-
лите” не направиха нито 
една смислена атака. 
С оглед на показаното 
загубата бе логична, 
но и първата сериозна 
възможност за голям 
успех бе пропиляна. 

Но голямото разоча-
рование тепърва пред-
стоеше – дербито с 

“Левски”.
На стадион “Славия” 

“сините” пристигнаха 
със самочувствието на 
отбор, който се ползва 
с държавна подкрепа 
от най-високо ниво. 
Техните очаквания, че 
домакините сами ще се 
бият, не се оправдаха в 
първите 20-ина минути 
на мача. За комфорта 
им обаче се погрижи 
Георги Кабаков – той 
пусна играта да продъ-
лжи след пас към на-
миращия се в засада 
Рамос, португалецът 
нахлу в пеналта и се 
строполи след съпри-
косновение с Емил 
Петров. Без да уважи 
основтаелните пре-
тенции на славистите, 
реферът  посочи бяла-
та точка, а за всеобщо 
изумление показа на 
вратаря им директен 
червен, а не жълт 
картон. Тук срещата 
на практика свърши – 
резервата Кунчев не 

успя да спаси удара 
на Цветков, а задачата 
да обръщаш “Левски” 
с човек по-малко и при 
неблагосклонен съдия 
бе обречена. До края 
футбол почти нямаше, 
а Тасевски и Калво се 
разписаха за разгром-
ното 0:3.

Предвид съдийския 
терор спрямо “Славия” 
от есента, „белите” 
фенове очакваха с 

притеснение домакин-
ството и на следващия 
съперник - “Лудого-
рец”. Разградчани 
пристигнаха в София 
със спомена от побе-
дата с 6:0, постигната 
с дългото съдийско 
рамо на Антон Генов, и 
с надеждата, че и този 
път ще ги огрее. Уви, 
не само че нямаше да 
им се получи – 

предстоеше им 
среща с товарния 
влак. 

“Славия” прие игра-
та в своята половина, 
но контраатакуваше 
опасно и така в 22-ата 
минута публиката на 
трибуните изригна – 
пробив на Романов 
отляво завърши с цен-
триране, Барт неумело 
изчисти топката към 
границата на пеналта, 
а там Петър Димитров 
я чакаше, за да я 
забие със страхотен 
неспасяем шут от 
воле в мрежата – 1:0. 
Радостта на “белите” 
трая кратко – отбрана-
та проспа как Барт се 
включва при центри-
ране на Александров 
и изравнява резултата. 
В началото на втората 
част ситуацията вече 
изглеждаше неспа-
сяема за столичани, 
когато Александров 
се разписа за 1:2. Но 
и при този резултат 
възпитаниците на Ку-
шев не се предадоха. 
Първо Влади Златинов 
шокира лидерите в 
класирането с рядко 
красив гол с фалцов 
удар от фаул, а в 
79-ата минута Петър 
Димитров ги довъ-
рши, отбелязвайки 
втория си гол с мощно 
30-метрово воле. До-
като в “Лудогорец” се 
усетят откъде им е 
дошло, мачът свърши, 
а “Славия” може да 
съжалява, че в края не 
направи победата си 
по-изразителна. 

Окрилени от успеха, 

Петър 
Димитров 
е моторът 
на „Славия“ 
през 
пролетта

“Белите” не се възползваха от отлични 
възможности за атака на челните места

Да изпуснеш Европа като по учебник

Богомил Дяков в 
сблъсък с играча 
на „Лудогорец“ 
Иван Стоянов



Бр. 2 (122), април 2012 г. 5Минали мачове
СТАТИСТИКА

17-и кръг, 3 март 2012 г. 
“Ботев” (Враца) - “Славия” 0:1

“Славия”: 12. E. Петров, 20. Р. Димитров, 6. Златков, 19. Же-
лев, 18. Филипов, 83. Юруков, 14. Сандански, 88. П. Димитров, 
35. Ставрич (62 – 7. Романов), 8. Христов, 17. Божов (89 – 9. 
Златинов). 
Голмайстор: 0:1 П. Димитров (81).
Съдия: Александър Костадинов.
Жълти картони: Р. Димитров, Сандански.
Враца, ст. “Христо Ботев”, 5000 зрители.

18-и кръг, 11 март 2012 г. 
“Славия” - “Миньор” (Перник) 2:1

“Славия”: 12. Е. Петров, 21. Дяков, 19. Желев, 6. Златков, 18. 
Филипов, 83. Юруков (88 – 23. Акийоши), 14. Сандански, 88. П. 
Димитров (70 – 7. Романов), 8. Христов, 17. Божов, 9. Златинов 
(84 – 99. Тошев).
Голмайстори: 1:0 Златинов (19), 2:0 П. Димитров (44), 2:1 
Бибишков (48).
Съдия: Георги Димитров.
Жълти картони: Дяков, Романов.
София, ст. “Славия”, 1500 зрители.

19-и кръг, 17 март 2012 г. 
“Литекс” - “Славия” 1:0

“Славия”: 12. Петров, 20. Р. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 
18. Филипов, 21. Дяков, 14. Сандански (82 – 35. Ставрич), 88. П. 
Димитров, 7. Романов (73 – 23. Акийоши), 11. Василев (58 – 99. 
Тошев), 9. Златинов. 
Голмайстор: 1:0 Никасио (12).
Съдия: Богомил Маринов.
Жълти картони: Сандански, Р. Димитров.
Ловеч, Градски стадион, 1000 зрители.

16-и кръг, 21 март 2012 г. - отложен мач
“Славия” - “Левски” 0:3

“Славия”: 12. Петров, 20. Р. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 
18. Филипов (71 – 99. Тошев), 21. Дяков, 88. П. Димитров (79 
– 35. Ставрич), 23. Акийоши, 7. Романов (27 – 1. Кунчев), 8. 
Христов, 17. Божов. 
Голмайстори: 0:1 Цветков (28-дузпа), 0:2 Тасевски (63), 0:3 
Калво (78).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълт картон: Божов.
Червен картон: Е. Петров.
София, ст. “Славия”, 4200 зрители.

20-и кръг, 24 март 2012 г.
“Славия” - “Лудогорец” 3:2

“Славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 18. 
Филипов, 21. Дяков, 14. Сандански, 88. П. Димитров, 83. Юруков 
(46 – 23. Акийоши), 9. Златинов (68 – 7. Романов), 17. Божов 
(88 – 8. Христов).
Голмайстори: 1:0 П. Димитров (22), 1:1 Барт (28), 1:2 Алексан-
дров (51), 2:2 Златинов (62), 3:2 П. Димитров (79).
Съдия: Калин Людмилов. 
Жълти картони: Дяков, Желев, Божов, Сандански.
София, ст. “Славия”, 1100 зрители.

21-и кръг, 28 март 2012 г. 
“Локомотив” (София) - “Славия” 0:3-служебно

22-и кръг, 2 април 2012 г. 
“Славия” - “Черноморец” 1:1

“Славия”: 1. Кунчев, 20. Р. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 
18. Филипов, 21. Дяков, 14. Сандански (81 – 8. Христов), 88. П. 
Димитров, 23. Акийоши (65 – 99. Тошев), 7. Романов (59 – 17. 
Божов), 9. Златинов.
Голмайстори: 1:0 Желев (11), 1:1 Шаешу (23).
Съдия: Георги Йорданов.
Жълт картон: Р. Димитров, Желев.
София, ст. “Славия”, 600 зрители. 

23-и кръг, 7 април 2012 г. 
“Калиакра” - “Славия” 1:2

“Славия: 12. Е. Петров, 20. Р. Димитров, 22. Ив. Тодоров, 6. 
Златков, 21. Дяков, 14. Сандански (72 – 99. Тошев), 83. Юруков 
(62 – Цв. Тодоров), 88. П. Димитров, 23. Акийоши, 9. Златинов, 
17. Божов (62 – 8. Христов).
Голмайстори: 1:0 Яшар (55), 1:1 Акийоши (87), 1:2 Златков (90).
Съдия: Иван Кирилов.
Жълти картони: Юруков, П. Димитров, Акийоши.
Червен картон: Акийоши.
Каварна, ст. “Калиакра”, 500 зрители.z

футболисти, треньори 
и фенове тръгнаха 
към северната част на 
София няколко дни по-
късно с нагласата да 
удължат още агонията 
на стария си градски 
съперник “Локомотив” 
- още повече, че в 
“Надежда” в послед-
ните години им е много 
по-леко, отколкото на 
собствен терен срещу 
“ ж ел ез н и ч а р и те ” . 
Дербито уви, не се 
състоя заради цир-
каджийските номера, 
които ръководството 
на “червено-черните”, 
областната управа и 
полицията си погаждат 
от началото на 2012 го-
дина досега. Оказа се, 
че точно за мача със 
“Славия” стадионът 
изведнъж се превърна 
в рисков, какъвто не 
беше само седмица 
преди това. Мачът про-
падна окончателно, на 
“Славия” бе присъдено 
служебно 3:0. Фенове 
и шефове на “Локо” 
продължиха свадите 
помежду си, а българ-
ският футбол записа 
поредна срамна стра-
ница в историята си. 

С оглед на продъ-
лжилите грешни 
стъпки на “Левски” и 
“Лудогорец” изведнъж 
шансовете за евротур-
нири се появиха отно-
во. Те минаваха през 
задължителна победа 
над “Черноморец” на 
Димитър Димитров-
Херо у дома. Осъ-
знавайки важността 
на двубоя, “белите” 
стартираха нахъсено и 
в 11-ата минута Желев 
вкара първото си попа-
дение за сезона – 1:0 
след центриране на 

Владислав Златинов. 
Малко по-късно пробив 
на Димитров завърши 
с остро насочена към 
пеналта, топка, където 
Романов я засече, но 
Стоян Колев изби. 
Гостите постепенно 
изравниха играта, а 
при солова акция Ша-
ешу изравни с далечен 
удар и не без помощта 
на Стефано Кунчев. 

След почивката 
“Славия” отново 
получи неочакван по-
дарък – левият бек на 
“Черноморец” Жереми 
Фо-Поре си изпроси 
втори жълт картон за 
грубо нарушение сре-
щу Петър Димитров 
и остави своите с 10 
на терена. И отново, 
както и в Ловеч (между 
другото, както и срещу 
“Левски” и “Черно море” 
през есента), “белите” 
демонстрираха

неспособност да се 
възползват 

от численото си пре-
имущество. Бургазлии 
се затвориха, а селек-
цията на Кушев така 
и не измисли идеи как 
да пробие добрата ор-
ганизация в защита на 
“акулите”. Нещо пове-
че – безумна проява на 
Кунчев в края за малко 
не коства загубата, 
но Златков изби шут 
на Балджийски към 
опразнената врата. 

Отново отдалечили 
се твърде далеч от 
челниците, столичани 
отидоха в Каварна за 
мача с аутсайдера “Ка-
лиакра”, единствено за 
да бранят честта си. Но 
бяха на път да загубят 

и нея. Славистите 
изиграха безобразно 
слаб мач край море-
то, а в 55-ата минута 
бившият играч на 
тима Джунейт Яшар 
бе в прегръдките на 
домакините – негово 
центриране от фаул 
прехвърли всички 
футболисти и се озо-
ва в мрежата пред 
слисания поглед на 
Емил Петров, завъ-
рнал се на вратата 
вместо грешника 
Кунчев. Отговорът 
на “белите” бе 
твърде вял, а почти 
до последната мину-
та не се виждаше как 
отборът ще стигне 
поне до равенството. 
Именно тогава блес-
на Тайсуке Акийоши, 
е д и н с т в е н и я т 
японец в историята 
на “А” група, който 
реализира първия 
си гол с хубав шут 
от 12 метра за 1:1. 
Окрилени от попаде-
нието, съотборници-
те му се хвърлиха на 
отчаян щурм, който 
се увенча с успех – в 
последните секунди 
центрирана от фаул 
топка бе засечена 
с глава от Даниел 
Златков и влетя 
във вратата – 1:2 и 
еуфорична радост в 
“бяло”, присъща по-
вече на победител в 
мач от Шампионска-
та лига, отколкото в 
Каварна. 

Така преди 
дербито с ЦСКА 
“Славия” събра 43 
точки – само 3 по-
малко от “Левски”, но 
на цели 7 от третото 
място. Победа над 
“армейците” надали 
ще върне “белите” 
в голямата игра 
за Европа, но със 
сигурност ще дойде 
добре за само-
чувствието на тима, 
който догодина ще 
чества 100 години 
от основаването си. 
А и ще обърка се-
риозно сметките на 
“червените”, които 
отсега се готвят да 
отварят шампион-
ското, и ще направи 
първенството още 
по-интересно. Дано! 

Иван ЖИКОВ

Владислав Зла-
тинов е сред 
най-добрите 
във всеки мач 
на „белите“
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Тайсуке 

Акийоши:
Новото попълнение на 

„Славия“ Тайсуке Акийоши 
набързо си спечели симпа-
тиите на феновете със 
сърцата игра, борбеност 
и себераздаване. Първият 
японец в историята на „А“ 
група е категоричен, че 
„белият“ клуб е стъпка към 
славна кариера в Европа. 

 „Мислех, че България и 
Сърбия са една страна”
„Славия“ има класа и добър колектив, 
можем да наваксаме в битката за Европа

Това е той
Име: Тайсуке Акийоши
Роден на: 18 април 1989 г. 
Местораждане: Кумамото, Япония
Височина: 174 см;
Позиция: Атакуващ полузащитник
Първи клуб: „Албирекс“ (Ниигата)
Кариера: „Албирекс“ (Ниигата)-Сингапур 

(2008-2009), „Армд Форсис“ (Сингапур) (2010-
2011), „Славия“ (2012-?)

лжа кариерата си в 
Япония – на проби 
ме поканиха „Гамба“ 
и „Серезо“ от Оса-
ка. Но моята цел е 
Европа. Разбира 
се, като прехвърля 
30-те и ако получа 
оферта, с радост 
ще се върна в „Джей 
лигата”. 

- Можеш ли да срав-
ниш футбола ни с този 
в Сингапур?

- Тук нивото е по-
високо. Топ отборите 
играят модерен и каче-
ствен футбол. В „Славия“  
има класа и добър ко-
лектив. Тези от долната 
половина на таблицата 
обаче... не знам за тях. 

- Беше ли изнена-
дан от реалностите в 
„А“ група? Миналата 
седмица ви закараха 
на стадиона в „Надеж-
да“, но мачът с „Локо-
мотив“ не се състоя, 
защото трибуните са 
опасни. Очакваше ли 
да попаднеш на такова 
място?

- Вижте, в Сингапур 
също стадионите не са 
кой знае какво. Е, по-
добри са, освен това са 
и малко по-старателно 
почистени (смее се). Но 
за мен не е проблем, аз 
съм футболист и ме ин-
тересуват единствено те-
рените, а те са същите и 
тук, и там. 

- През есента „Сла-
вия“ свали от първо-
то място ЦСКА, преди 
две седмици направи 
същото с „Лудогорец“. 
Въпреки това тимът 
изостава в битката за 

Европа...
- Да, но можем да на-

ваксаме, има достатъчно 
мачове. И треньорите, 
и ние, играчите, сме мо-
тивирани да успеем. 
Разбира се, не искам да 
обещавам нищо – все 
пак във футбола всичко е 
възможно. 

- Ти си първият 
японец в „А“ група. 
Чувстваш ли се специ-
ален?

- Не, само телевизи-
ите се опитват да ме из-
карат такъв (смее се). 
Не ме вълнува особено, 
искам единствено да тре-
нирам здраво и да раз-
вивам качествата си, за 
да мога след време да 
направя трансфер в За-
падна Европа. 

- При загубата с 0:3 
от „Левски“ бе наблю-
даван от японския по-
сланик Макото Ито. 
Какво си казахте след 
мача?

- Нищо особено. 
Приветства ме с добре 
дошъл в България и ми 
пожела повече късмет в 
следващите срещи. Не 
си говорихме за футбол, 
защото той нищо не раз-
бира от тази игра (смее 
се).

- Кой ти помага да се 

адаптираш в София?
- Всички футболисти 

са много мили с мен. Го-
леми приятели сме с По-
пара, Сандански и Злат-
ков. 

- Шокира ли те жи-
вотът тук?

- В началото бях из-
ненадан от дупките по 
улиците и бездомните ку-
чета. Но не съм изпадал 
в културен шок, привиква 
се с тези неща. 

- Съотборниците ти 
идват на тренировки с 
коли, но ти ходиш пеш. 
Защо?

- Имам книжка, в Япо-
ния карам кола. Тук все 
още не смея – движе-
нието е обърнато и най-
много да направя някоя 
глупост. 

- Какво ще кажеш за 
българската кухня?

- Харесва ми! Голям

фен съм на 
шопска салата

и мусака, ям с удовол-
ствие всякакви видове 
паста, оризовите ястия 
също са вкусни. Със 
съотборниците ми често 
ходим на ресторанти и 
всеки път опитвам по 
нещо ново. Разбира се, 
предпочитам японско-
то ядене – суши и супа 
мисо. 

- Каква музика пред-
почиташ?

- Предимно японски 
поп. Любимата ми бан-
да е „Exile”, много са по-
пулярни в родината ми 
в момента. Харесвам и 
R‘n‘B, а покрай мениджъ-
ра ми Саша Вукоевич 
прослушах и Цеца Ве-
личкович (смее се). 

- Имаш ли си 
Playstation или X-Box 
вкъщи?

- Не. Не съм любител 
на игрите и на компютри-
те като цяло. В свободно-
то си време предпочитам 
да чета книги. Харесвам 
всякакви, дори любовни 
романи. Обичам и комик-
си. 

- Кой е любимият ти 
японски футболист?

- Йошито Окубо. Той е 
един от лидерите на „Ви-
сел“ (Кобе), вече е важна 
фигура и в националния 
отбор. Служи ми за при-
мер, защото се изявява 
на същата позиция, на 
която и аз, освен това 
има сходни физически 
данни. 

- Мечтаеш ли един 
ден да стигнеш до на-
ционалния отбор на 
Япония?

- Разбира се. В момен-
та обаче няма как да ста-
не – най-малкото, защото 
селекционерът Дзакеро-
ни вероятно

не знае, че 
съществувам. 

- Какво знаеше за 
България преди да 
дойдеш тук?

- Честно казано – 
нищо. Имах оферта и 
от сръбски клуб, дори 
нямах представа, че са 
различни държави. Раз-
бира се, познавам кисе-
лото мляко „България“ и 
сумиста Котоошу. Знам и 
за Илиян Стоянов – беше 
много известен футбо-
лист у нас. 

- Дебютът ти в А 
група съвпадна с го-
дишнината от трагеди-
ята с АЕЦ Фукушима. 
Възстановиха ли се 
вече японците от тази 
драма?

- Беше наистина ужа-
сен инцидент. Но нашият 
народ е силен и съумя да 
се справи с проблемите. 
Разбира се, няма как да 
се правим, че нищо не се 
е случило, напротив. Но 
днес, една година след 
инцидента, много от раз-
рушеното е поправено, а 
съм сигурен, че след още 
12 месеца положението 
ще е още по-добро. 

Разговаря:
Иван ЖИКОВ

- Акийоши, как се 
чувстваш след повече 
от месец в България?

- Много добре! (от-
говаря на български). 
Страната е хубава, на-
всякъде има планини, 
водата е чиста. Малко по 
малко напредвам с ези-
ка, разбирам елементар-
ни неща като „Здравей“ и 
„Как си?“, но с останалото 
ми е трудно. 

- Разкажи малко по-
вече за себе си. 

- Роден съм в Кума-
мото, където от малък 
се запалих по футбо-
ла. Първият ми клуб бе 
„Албирекс“ (Ниигата), с 
който подписах договор 
на 18 години. Тогава ня-
мах шанс за мъжкия от-
бор, затова ме пратиха 
в сингапурския филиал 
на „Албирекс“. След два 
сезона договорът ми из-
тече, но дойде офертата 
от „Армд Форсис“ (б.а. 
- клуба на въоръжените 
сили в страната, шампи-
он в периода 2006-2009 
г.). С радост приех, защо-
то този тим участваше в 
Шампионската лига на 
Азия. 

- Защо избра да дой-
деш в „Славия“?

- Защото идването в 

Европа е голяма 
крачка напред 

за мен. На този кон-
тинент се играе най-
силният футбол, имам 
възможност да израсна 
и да премина в още по-
голям отбор. Иначе имах 
предложения да продъ-
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Това заяви по време 
на визитата си в „бяла-
та” клубна арена негово 
превъзходителство Ма-
кото Ито, посланик на 
Япония у нас. Поводът 
за думите на височай-
шия гост, бе фактът, че 
през 2013 година „Сла-
вия” отбелязва първия 
си век от своята исто-
рия. 

Г-н Ито подари три 
бутилки българско чер-
вено вино на сънарод-
ника си Тайсуке Аки-
оши след срещата на 
“Славия” с “Левски”. Ди-
пломатът пристигна на 
мача половин час след 
началото и чак след 
края с изненада научи, 
че “белите” са играли с 
човек по-малко.

На почивката г-н Ито 
разгледа стадиона, а 
особен интерес у него 
предизвика Протокол 
№ 1 от Бялата библия, 
който указва, че “Сла-
вия” е основан на 10 
април 1913 г. “Догоди-
на клубът става на 100 
години - каза г-н Ито. 
- Значи тогава трябва 
да е шампион!” По-
сланикът бе доволен, 
че гледа и най-старото 
футболно дерби у нас.

След срещата г-н 
Ито бе поканен в тре-
ньорската стая, където 
в неформална и работ-
на обстановка разго-
варя с Венцеслав Сте-
фанов, който сподели: 
“Много сме доволни от 
Аки (б. а. - така нари-
чат японския си фут-
болист “белите”). Той 
има голямо сърце и го-
лям талант. Ще направи 
добра кариера. Сигур-
ни сме, че ще помогне 
много на отбора, макар 
че загубихме днешния 
мач.”

След десетина ми-
нути дойде и самият 
Акиоши, видимо при-
теснен от вниманието 
към него. Закичен с 
мартеница на лявата 
китка и с кървяща рана 
под коляното, заради 
грубите интервенции на 
„сините” играчи срещу 
него, започна разгово-
ра с височайшия гост: 

„Догодина „Славия” 
трябва да е шампион!”

“Благодаря за вашето 
посещение - каза Аки. 
- Чувствам се много до-
бре в “Славия”, където 
ме приеха отлично. Из-
винявам се на всички, 
че днес загубихме. Но 
ще спечелим следва-
щия мач, обещавам.” 

Точно Акиоши ня-
маше никаква причина 
да се извинява освен 
японското си възпита-
ние, защото бе сред 
най-добрите за отбора 
си в двубоя.

“Не му предлагаме 
суши, защото нямаме 
специалист, който да 
го приготвя”, репликира 
Стефанов. “О, българ-
ската храна много ми 
допада - отвърна Аки. 
- Всичко, което опитах 
досега, беше чудесно.”

Посланик Ито каза 
на играча, че винаги 
може да го търси за 
съдействие и му даде 
визитната си картичка. 
“Имаш ли много сво-
бодно време?”, попита 
дипломатът. Отговорът 
бе: “Тренировките са 
натоварени, когато 
имам време, излизам 
с приятели от отбора и 
уча български.” “Тряб-
ва да се тренира пове-
че”, заключи типично в 
японски стил г-н Ито.

Дипломатът си 
тръгна и с подаръци от 
стадиона: фланелката с 
№23 на своя сънарод-
ник, флагчета и значки 
на “белия” клуб, както 
и последните няколко 
броя на вестник “Сла-
вия”.  

Н. Пр. 
японският 
посланик:

Георги Грудев не спира да пропагандира 
„бялата” идея  

Самото гостуване на г-н Ито се осъществи благо-
дарение на Георги Грудев, лидер на славистите в 
Българското национално радио. За подготовката и 
осъществяването на контактите с японското посолство 
споделя самият той:

„Още, когато разбрах, че любимият ми отбор е под-
писал с първият японски футболист в България, реших 
да направя опит да се свържа с представители на ле-
гацията на Япония. Контактът с г-жа Николина Радиво-
ева, завеждаща културно информационния център на 
японското посолство, ми осигури моят колега Николай 
Кръстев. Той работи в БНР и е съименник на известния 
журналист-славист от в. „Труд”. Като дългогодишен ко-
респондент на радиото зад граница той знаеше какъв 
е редът за комуникация с представителите на чужда 
страна. Изпратихме писмо от името на Националния 
клуб на слависта, в което отправяхме покана към по-
сланика да посети домакински мач на „белите”, както и 
да ни бъде предоставено правото да се окачи на три-
буните на стадиона в полите на Витоша японския флаг. 
Отговорът не закъсня и г-жа Радивоева, организира 
среща с културното аташе г-жа Ая Отаки, на която да 
уточним подробности за визитата. А относно флага, се 
оказва, че в легацията разполагат само с две знамена, 
едното от които е в приемната на посланика, а другото 
в неговата резиденция. Затова изказаха съжаление, че 
не биха могли да съдействат на „белите” феновете. Но 
в писмото се изтъкваше и още нещо, цитирам: „Ще се 
радваме да видим японското знаме на стадион „Сла-
вия”! Неговата направа е доста лесна и славистите 
биха могли да си поръчат да им ушият, а вероятно 
няма да струва и скъпо. Съжалявам, че не можем да 
сме полезни. И още един път благодарим за покана-
та и отношението!”

Цялостното великолепно впечатление от японска 
страна се подсили още повече при срещата ни с кул-
турното аташе г-жа Ая Отаки, която се оказа, че говори 
перфектен български език. Оттам визитата на Н. Пр. 
посланик Макото Ито се осъществи доста лесно. Уточ-
нихме се да посетят най-старото родно дерби. Със 

Н. Пр. японският посланик Макото Ито 
получи като дар фланелката на своя 

сънародник Тайсуке Акиоши

съдействието на Борис Маринов от „белия” фенклуб, 
представители на ПФК „Славия” и на МВР се подси-
гури необходимата организация за присъствието на 
японската делегация. Оставих своя телефон за връзка 
и когато ме информираха, че гостите наближават ста-
диона слязох да ги посрещна. Тогава видях красивия 
залез над Витоша и ги приветствах с думите: „Скъпи 
гости от Страната на изгряващото слънце, добре 
дошли на Стадиона на залязващото слънце!” Сетне 

Георги Грудев осъществи японската връзка

ги представих на ръководството на „белия” клуб, как-
то и на националния селекционер Любослав Пенев, 
който присъстваше на трибуните. Гостите останаха 
впечатлени от коректното поведение на славистите по 
трибуните и от странния за тях навик посетителите на 
футболни двубои да чоплят непрекъснато семки. Ця-
лостното прекарване на японската делегация, бе едно 
прекрасно изживяване и за двете страни, и надявам се 
начало на едни великолепни връзки между „Славия” 
и Япония.”     
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XІХ кръг
„Славия“ - „Сливен“ 5:0
„Спортист“ (Св) - „Ботев“ (Пд) 0:5
ЦСКА - „Ботев“ (Вр) 4:2
„Спартак“ (Пл) - „Любимец“ 3:1
„Пирин 2001“ (Бл) - „Берое“ 1:1
„Локомотив“ (Сф) - „Литекс“ 1:4
„Черноморец“ - „Левски“ 1:0
„Черно море“– почива
„Чавдар“ - „Видима Раковски“ 3:0

XХ кръг
„Ботев“ (Пд) – „Славия“ 1:1 
„Сливен“ – почива
„Видима Р.“ – „Черноморец“ 2:1
„Левски“ - „Локомотив“ (Сф) 7:0
„Черно море“ - „Чавдар“ 2:0
„Литекс“  – „Пирин 2001“ (Бл) 3:1
„Любимец“ - ЦСКА 1:6
„Берое“ - „Спартак“ (Пл) 2:3
„Ботев“ (Вр) - „Спортист“ (Св) 2:3

XХІ кръг
„Славия“ – почива
„Спортист“ (Св) - „Любимец“ 3:3
„Ботев“ (Вр) – „Ботев“ (Пд)  0:1
„Спартак“ (Пл) - „Литекс“ 0:4
„Пирин 2001“ (Бл) - „Левски“ 0:5
„Локо“ (Сф) - „Видима Раковски“ 1:0
„Черноморец“ - „Черно море“ 2:3
„Чавдар“ - „Сливен“ 2:1
ЦСКА - „Берое“ 2:0

XХІI кръг
„Славия“ - „Чавдар“ 0:0
„Ботев“ (Пд) – почива
„Сливен“ - „Черноморец“ 0:0
„Черно море“ -  „Локомотив“ (Сф) 4:2

Слависти ще играят на финал за купата на БФС
Детският отбор на 

„Славия” (родени 1998-а 
година) се класира за фи-
нала в турнира за купата 
на БФС, след като спече-
ли срещу връстниците си 
от ЦСКА с 1:0. Голът за 
заслужената победа на 
„белите“ реализира Йор-
дан Попов в 42-ата ми-
нута на полуфиналната 
среща, играна на стади-
он „Академик“ на 4-ти км. 
В спора за трофея, кой-
то ще се състои на 24-и 
април в София, съставът 
на „Славия” ще срещне 
„Левски”. В другия полу-
финал „сините“ победиха 
у дома с 3:1 тима на „Ли-
текс”.

Междувременно чети-
ри японски деца изкара-
ха десет дни в „Славия” и 
тренираха с футболисти 
от ДЮШ на клуба. Мом-
четата са от Токийска 
академия, а контактът 
стана с помощта на игра-
ча на “белите” Тайсуке 

Акиоши. Децата са набор 
1996 и 1998 година.

Президентът на „Сла-
вия” Венцеслав Стефа-
нов и изпълнителният ди-
ректор Веско Събев лич-
но наглеждаха престоя 
им в София, а в края му 
организираха прощално 

празненство в ресторан-
та на стадион “Славия”. 
Четирите млади талан-
та от Азия получиха и 
фланелки на „белите” с 
номер 23, подписани от 
Акиоши.

В Елитната юношеска 
група до 17 години сла-

вистите постигна класи-
ческа победа с 3:0 навън 
срещу ЦСКА. В дербито 
на 17-ия кръг „белите“ 
победиха „червените“ с 
голове на Милен Тодо-
ринов, Йордан Божилов 
и Кристиан Манковски 
през второто полувреме.

Във временното под-
реждане „Славия” е ли-
дер с актив от 42 точки 
след 17 изиграни срещи. 
„Литекс” е на второ място 
с 34 точки от 15 мача.

В елитната юноше-
ска група до 19 години 
младите „бели” надежди 
делят второто място в 
класирането с актив от 46 
точки. Лидерът „Левски” 
има шест точки аванс, 
но е изиграл един дву-
бой повече. Славистите 
завършиха наравно 1:1 
като гости на „Ботев” 
(Пловдив) и загубиха с 
2:3 навън срещу „Черно-
морец”, но решаващите 
дербита с преките конку-
ренти предстоят и възпи-
таниците на старши тре-
ньора Християн Войнов 
ще имат възможност 
да наваксат изгубените 
точки срещу по-слабите 
съперници.

Асен ДАСКАЛОВ

Четири японски деца бяха в школата на „Славия” на подготовка с на-
деждата, че ще последват своя кумир Акиоши 

„Видима Р-ски“ – „Пирин 2001“ (Бл) 0:2
„Литекс“  – ЦСКА отл.
„Берое“ - „Спортист“ (Св) 5:1
„Любимец“ - „Ботев“ (Вр) 5:1
„Левски“ - „Спартак“ (Пл) 4:0

XХІІІ кръг
„Любимец“ - „Ботев“ (Пд)  0:4
„Спартак“ (Пл) - „Видима Р-cки“ 1:0
„Пирин 2001“ (Бл) - „Черно море“ 0:0
„Локомотив“ (Сф) - „Сливен“ 3:2
„Спортист“ (Св) - „Литекс“ 0:7
„Ботев“ (Вр) – „Берое“ 0:1
„Черноморец“ - „Славия“ 3:2
„Чавдар“ – почива
ЦСКА - „Левски“ 1:4

Класиране на първите осем състава 
след ХХІІІ кръг:

Отбор м п р з  г/р т
1. „Левски“ (Сф)  21 17 1 3 70-14 52
2. „Литекс“ (Лч ) 21 13 7 1 65-18 46
3. „Славия“ (Сф) 20 14 4 2 46-13 46
4.  „Чавдар“ (Етр) 20 14 4 2 45-15 46
5.  „Черно м.“ (Вн) 20 13 5 2 44-21 44
6. ЦСКА 21 14 0 7 44-24 42
7. „Ботев“ (Пд) 20 10 5 5 41-18 35
8. „Черномор.“ (Бс) 21 10 2 9 35-27 32

XII кръг
„Спартак” (Пирдоп) - „Славия” 0:14
„Рилски спортист” - „Левски” 0:3
„Сливнишки герой” - „Септември” 0:9
ОФК „Костинброд” - „Акад.” (Сф) 0:1
„Ботев 57” - ЦСКА   2:1
„Чавдар” (Етр.) - „Локо” (София) 1:2

XIII кръг
ОФК „Костинброд” - „Ботев 57” 0:3
„Акад.” (София) - „Сливн. герой” 5:0
„Септември” - „Чавдар” (Етрополе) 1:1
„Локo” (София) - „Рилски спортист” 4:1
„Левски” - „Спартак” (Пирдоп) 13:0
„Славия” - ЦСКА   2:1

XIV кръг
„Ботев 57” - „Славия”  0:0
„Рилски спортист” - „Септември” отл.
„Сливн. герой” - ОФК „Костинброд” 0:2
ЦСКА - „Левски”   2:1
„Спартак” (Пирдоп) - „Локо” (Сф) 0:6
„Чавдар (Етрополе) - „Акад” (Сф) 1:2

XV кръг
„Сливнишки герой” - „Ботев 57” 1:5
ОФК „Костинб.” - „Чавдар” (Етр.) 2:0
„Акад.” (Сф) - „Рилски спортист” 2:0
„Левски” - „Славия”   2:0
„Септември” - „Спартак” (Пирдоп) 11:0
„Локомотив” (София) - ЦСКА 3:1

XVI кръг
„Ботев 57” - „Левски”  2:3
„Спартак” (Пирдоп) - „Акад.” (Сф) 1:3
„Рил. спортист” - ОФК „Костинброд” 0:4
„Чавдар” (Етр.) - „Сливн. герой” 6:1
„Славия” - „Локомотив” (София) 5:0
ЦСКА - „Септември   0:4

XVII кръг
„Сливн. герой” - „Рил. спортист” 5:2
ОФК „Костинб.” - „Спартак” (П-п) 7:3
„Септември” - „Славия”  2:3
„Чавдар” (Етрополе) - „Ботев 57” 0:2
„Локомотив” (София) - „Левски” 2:2

СтатистикаЕлитна юношеска група U-19:

Юноши старша Б, 
родени 1994-а година:
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Класиране (първа шестица):

1. „Славия” 90:9 44 т.
2. „Левски” 68:21 40
3. „Локомотив” 41:22 34
4. „Септември” 60:25 33
5. „Академик” 44:18 31
6. „Костинброд” 32:31 29

XVI кръг 
„Видима Раковски“ – ЦСКА 1:0
„Левски“ - „Локомотив“ (Пд) отл.
„Пирин 2001“ (Бл) - „Локо“ (Сф) 1:0
„Спартак“ (Пд) - „Славия“ 1:1
„Ботев“ (Пд) - „Берое“ 1:2
„Чавдар“ - „Черно море“ 0:1
„Литекс“ - „Черноморец“ отл.
 “Векта” - почива

XVII кръг 
“Пирин 2001” - „Спартак“ 2:1 
„Черно море“ - „Левски“ отл. 
ЦСКА - „Славия“ 0:3 
„Черноморец“ - „Видима Раковски“ отл. 
„Локомотив“ (Пд) - „Ботев“ 0:1 
„Локомотив“ (Сф) - „Чавдар“ 0:1 
„Берое“ - „Векта“ 1:2 
 „Литекс“ – почива

XVIII кръг 
“Спартак” – ЦСКА 0:0 
„Видима Раковски“ - почива 
„Литекс“ - „Берое“ 5:0 
„Векта“ - „Локомотив“ (Пд) 3:3 
„Левски“ - „Локомотив“ (Сф) 2:0 
„Ботев“ - „Черно море“ 0:2 
„Чавдар“ - „Пирин 2001“ 1:0 
„Славия“ - „Черноморец“ 4:1 
 

XIX кръг  
„Пирин 2001 - „Левски“ 0:2 
„Черно море“ - „Векта“ 2:0 
„Локомотив“ (Сф) - „Ботев“ 0:2 
„Берое“ - „Видима Раковски“ 3:0 
„Локомотив“ (Пд) - „Литекс“ 0:2 
„Чавдар“ - „Спартак“ 0:0 
„Черноморец“ – ЦСКА 2:1 

почива - „Славия“ 
 

Класиране на първите осем състава 
след ХХ кръг:

Отбор м п р з  г/р т
1. „Славия” (Сф) 17 13 3 1 39-12 42 
2. „Литекс” (Лч) 16   12  1   3   39-7 37 
3. „Левски” (Сф) 16   10  2   4   38-9 32 
4. „Черном.” (Бс) 16 10 2   4   30-19 32 
5 „Чавдар“ (Етр) 18   9 4   5   24-21 31 
6. „Черно м.” (Вн) 17   9 1   7   13-13 28 
7. „Векта” (Пд) 17   7 6   4   21-15 27 
8. „Берое” (Ст.З) 18   8 1   9   30-35 25

XIV кръг
„Академик” (София) - „Септември” 1:0
„Люлин” - „Левски-Р.”  0:3
ОФК „Костинброд” - „Левски” 1:4
„Витоша” (Бистрица) - „Славия” 0:7
„Ботев 57” - ЦСКА   0:6
„Атлетик” - „Локомотив” (София) 0:3
„Интер” - „Чавдар” (Етрополе) 0:5

XV кръг
„Интер” - „”Септември”  1:3

ОФК „Костинброд” - „Люлин” 5:1
„Академик” (София) - „Левски-Р.” 1:4
„Локомотив” (София) - „Ботев 57” 11:0
„Чавдар” (Етрополе) - „Атлетик” 8:1
ЦСКА - „Витоша” (Бистрица) 10:0
„Славия” – ЦСКА   1:1

XVI кръг
„Атлетик” - „Септември”  0:0
ОФК „Костиндброд” - „Славия” 0:4
„Левски” - ЦСКА   1:2
„Витоша” (Бистрица) - „Локо” (Сф) отл. 
„Ботев 57” - „Чавдар” (Етрополе) 0:14
„Интер” - „Левски-Р.”  2:2
„Академик” (София) - „Люлин” отл.

XVII кръг
„Септември” - „Ботев 57”  11:0
„Академик” (София) - ОФК „Костинброд” 
прекратен минута преди края 

XII кръг
„Люлин” - „Славия” 1:2
„Левски” - ЦСКА 2:1
„Обеля” - „Локомотив” (София) 0:8
„Левски-Р.” - „Септември” 2:0
„Ботев 57” - „Чавдар” (Етрополе) 0:6

XIII кръг
„Левски-Р.” - „Люлин” 1:1
„Септември” - „Ботев 57” 4:2
„Локомотив” (София) - „Левски” 1:2
ЦСКА - „Славия” 3:0
„Чавдар” (Етрополе) - „Обеля” 3:0

Класиране, първа шестица:
1. „Чавдар” 46:7 34 т.
2. „Локомотив” 42:9 31
3. „Левски” 36:10 31
4. ЦСКА 51:10 27
5. „Септември” 35:25 25

Малките слависти започнаха и 2012 с победи 

при резултат 1:2
„Интер” - „Люлин”   0:3
„Левски-Р.” - „Атлетик”  5:0
„Витоша” (Бистрица) - 
„Чавдар” (Етрополе)  0:1
„Локомотив” (София) - „Левски” отл.
ЦСКА - „Славия”   1:0

Класиране (първа шестица)
1. ЦСКА 84:8 43 т.
2. „Левски” 73:5 43
3. „Чавдар” 68:6 43
4. „Славия” 65:7 38
5. „Левски-Р.” 54:13 38
6. „Локомотив” 54:17 30

X кръг
„Люлин” - „Левски”  0:3
„Обеля” - „Славия”  0:2
„Ботев 57” - ЦСКА  0:3
„Левски-Р.” - „Локомотив” (София) 0:5
„Септември” - „Чавдар” (Етрополе) 1:1

XI кръг
„Септември” - „Люлин” 5:2
„Локомотив” (София) - „Ботев 57” 4:1
ЦСКА - „Обеля” 11:0
„Чавдар” (Етрополе) - „Левски-Р.” 1:0
„Славия” - „Левски” 0:0

6. „Славия” 20:19 17

XI кръг
„Септември” - „Люлин” 17:1
„Локомотив” (София) - „Левски” 1:2
ЦСКА - „Славия” 2:1
„Левски-Р.” - „Чавдар” (Етрополе) 0:3

XII кръг
„Славия” - „Локомотив” (София) 9:0
„Левски-Р.” - „Септември” 4:2
„Левски” - „Чавдар” (Етрополе) 2:1
„Люлин” - ЦСКА  1:11

XIII кръг
„Септември” - „Левски” 1:7
„Левски-Р.” - „Люлин” 5:0
„Локомотив” (София) - ЦСКА 1:4
„Чавдар” (Етрополе) - „”Славия” 3:1

XIV кръг
„Люлин” - „Локомотив” (София) 3:5
„Славия” - „Септември” 1:0
„Левски” - „Левски-Р.” 4:1
ЦСКА - „Чавдар (Етрополе) 3:1

Класиране (първа петица):
1. „Левски” 78:12 39 т.
2. „Чавдар” 56:9 34
3. ЦСКА 76:15 33
4. „Славия” 55:15 25
5. „Левски-Р.” 24:50 18

Елитна юношеска група U17 - 
програма и резултати пролет 2012

Юноши младша Б, 
родени 1996-а година

Деца „А”, 
родени 1997-а година, I група

Деца Б, родени 1998-а година, 
I група
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Легендарният футбо-
лист на “Славия” и наци-
оналния отбор Димитър 
Ларгов, който също така 
е бил начело на ДФС 
“Славия”, ПФК “Славия” 
и БФС, оглави Иници-
ативния комитет “100 
години “Славия”. Орга-
низацията бе учредена 
на 4 април на събрание 
в културен дом “Крас-
но село” точно от 100 
известни слависти. 
Зам-председатели на 
комитета са Венцеслав 
Стефанов, президент на 
ПФК “Славия” 1913 АД 
и Владимир Симеонов, 
председател на ОСК 
“Славия”. За координа-
тор на проекта “100 го-
дини “Славия” бе избран 
журналистът от в. „Труд” 
Николай Кръстев.

Сред учредителите 
са още спортният ми-
нистър в три правител-
ства и голям баскетбо-
лист Цвятко Барчовски, 
незабравимите футбо-
листи Александър Ша-
ламанов, Михаил Ми-
шев, Чавдар Цветков и 
Георги Харалампиев, 

Един век    в бялоТочно 100 изявени 
слависти учредиха 

Инициативния 
комитет 

за „белия” юбилей
председателят на клуба 
на ветераните Стефан 
Гецов, изпълнителният 
директор на ПФК “Сла-
вия” 1913 АД Веско 
Събев, пресаташето на 
„белия” спортен клуб и 
журналист в БНТ Ценко 
Симов. Изявените дейци 
от сферата на култура-
та: режисьорът Андрей 
Слабаков, актьорите За-
хари Бахаров и Иван Ла-
скин, певецът Васил Пе-
тров, рокаджиите Пею 
Пеев (група “Спринт”) и 
Славчо Николов (Б.Т.Р.). 
Вицепрезидентът на 
баскетболен клуб “Сла-
вия” Илиян Петров - 
бизнесмен, шефът на 
„белия” баскетбол и 
зам.-председател на 
Националния клуб на 
слависта - Васил Йотов. 
Екипът на в. „Славия”: 
Камен Огнянов - сцена-
рист в БНТ, Свободан 
Александров – препода-
вател в МУ, Асен Даска-
лов - журналист в БТА и 
Иван Жиков – в. „Преса”. 
Представители на поли-
тическия елит: Стойко 
Дуков – кмет на район 

Витоша, общинският 
съветник Борислав Бо-
риславов, народният 
представител Младен 
Червеняков, както и 
обществениците проф. 
Петър-Емил Митев и 
проф. Димитър Радев. 
Юристите адв. Ивайло 
Мончев и юрист-кон-
султът Георги Грудев – 
младши. Дългогодишни-

те деятели на „Славия”: 
Георги Кръстев, Иван 
Кузов, Кирил Пърличев, 
Иван Манолов, Августи-
на Даскалова, Антони 
Ваканов, Симеон Гри-
горов, Кирил Стоиме-
нов, Биляна Николова, 
Мартин Савов, Димитър 
Попов, Иван Бошнаков. 
Шефовете на славист-
ките фенклубове в БНР 

- Георги Грудев, „Бал-
кантон” – Дочо Дочев и 
в Ново село - Софрони 
Иванов. Спортният дея-
тел Асен Марков, пред-
ставителите на агитката: 
Борис Маринов, Никола 
Ваканов, Димитър Мо-
тев, Димо Димитров, 
треньорът по плуване 
Атанас Берберов и др.  

Да, задава се годината на „Славия”. 
Това стана ясно от първата пре-
сконференция на комитета „100 

години „Славия” в Пресклуб „България” 
на националния стадион „Васил Лев-
ски”, състояла се на връх 99-та годиш-
нина на „белия” клуб.

При голям медиен интерес бе пред-
ставено ръководството на новоучреде-
ния комитет „100 години Славия”.  Пока-
зани бяха и три светини за славистите – 
Първата протоколна книга на клуба, на-
ричана Бяла библия, в чийто Протокол 
№ 1 пише, че „Славия” е основана на 10 
април 1913 г. в „два часа след обяд на 
полето до Руски паметник”, най-старият 
том (1914-1920 г) от шесттомния архив 
с входяща и изходяща кореспонденция, 
дарен на ПФС „Славия” от славната 
възрожденска фамилия Пърличеви. И 
уникалната Летописна книга на „Славия”, ко-
ято върху повече от 600 страници, изписани 
на ръка, съдържа всички най-важни съби-
тия, спортни и организационни, от 1913 до 
1932 г.

Голямата изненада на пресконференци-
ята поднесе Васил Йотов – президент на 
баскетболен клуб „Славия”. Той показа един 

от най-ценните трофеи в българския спорт 
– Купата на европейските шампионки по ба-
скетбол, спечелена от славния тим на „Сла-
вия” през 1959 г. с треньор Димитър Митев и 
воден от легендарната Ваня Войнова.

Бе споделена и стратегията на комитета 
„100 години Славия” – 2013-а ще е годината 
на „Славия”, защото отбелязването на юби-
лея ще продължи през всичките 12 месеца. 
И ще бъде палитра от различни събития – 
спортни, културни, обществени, познавател-
ни.

Планира се за юбилея да бъдат издаде-
ни три книги – една за богатия архив на клу-
ба, алманах с най-големите постижения на 
футбола и другите спортове с портрети на 
най-ярките личности и отбори във вековната 
история на „Славия” и книга само за футбо-
ла в клуба.

Първото разширено заседание на ко-
митета „100 години Славия” се планира да 
бъде проведено до края на април. То ще 
избере юбилейната емблема на „Славия”, 
логото на празника, слогана, под който ще 
минат тържествата и ще набележи най-
важните неща, които трябва да се свършат, 
за да бъде юбилеят на „белите” достоен за 
доказано най-стария български отбор.

Залата се оказа тясна да побере всички почитатели на „бялата” 
идея дошли за учредяването

Задава се годината на „Славия”

Прочутата Бяла библия (вдясно) и 
показаната за първи път Летописна 
книга на „белия” клуб 
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Един век    в бяло
„На мен се падна честта да ви приветствам 

на 99-ата годишнина на „Славия”. „Славия” е 
нашият най-стар клуб. Ние сме само една „Сла-
вия”. Ето тук до мен са шефовете на футбола 
– Венци Стефанов и на спорта – Владимир 
Симеонов. Но за всички слависти „Славия” ви-
наги е била една и такава ще бъде, както е и 
днес. Не се делим на Обединен спортен клуб 
и на Професионален футболен клуб. Защото 
„Славия” е неделима. Защото без да смятам, 
че се хваля, а говоря една истина – славистите 
са донесли много успехи на българския спорт 
като цяло. Предстои да направим юбилея на 
нашата любима „Славия”. И ще го направим 
подобаващо, бъдете сигурни в това.” 

„Ние не сме дошли тук да доказваме нещо. 
Когато фактите говорят, и боговете мълчат. Има 
и една друга поговорка – който не знае своята 
история, няма бъдеще. Ние я знаем, така че си 
правете сметка. Радвам се, че много интелигент-
ни хора влязоха в нашия комитет. Искам да се 
обърна към по-младите, които ще поемат щафе-
тата от нас, по-възрастните. Защото само с мно-
го любов и много обич може да се съхрани това, 
което е било създадено. „Славия” е призвание. 
Призовавам по-младите: обичайте „Славия” и я 
пазете. Нека тези, които да дойдат след нас, да я 
обичат поне толкова, колкото ние сме я обичали, 
за да знам, че „Славия” ще бъде в сигурни ръце... 
Аз никога не обичам да отговарям на въпросите, 
като става въпрос за пари. Но много ме боли, ко-
гато някои иска да вземе нещо от „Славия”, без 
нищо да е дал. Когато бях малко дете, когато хо-
дех на сгурията да гледам този човек (б.а. - Лар-
гов).... толкова неща си спомням от онези години. 
„Славия” се е запазила досега, защото не се пра-
хосва. Искам да кажа на младите хора - аз също 
като повечето от вас искам непременно да бъдем 
шампиони и да участваме в Европа. Но смятам, 
че понякога сме направили по-правилното. Мис-
ля, че догодина това нещо ще се случи. Може би 
някои ме разбират, други няма да искат да ме раз-
берат. Искам всеки един да вярва, че това, което 
сме си представили за цел, най-добронамерено и 
методично вървим в тази посока. Няма две мне-
ния – „Славия” е на всички и сме се постарали да 
направим така, че и след нас да не се срамуваме 
да гледаме хората в очите. И аз искам много по-
вече. Но всички знаят каква е ситуацията в на-
шата страна.”

„За нас в „Сла-
вия” никога не е било 
самоцел да се изкар-
ваме най-старата спор-
тна организация, както 
някои направиха. То 
не беше 1911 година, 
1912-а… За нас това 
не е състезание. За нас 
фактите говорят, имаме 
ги достатъчно, легитим-
ни факти. 100 години 
е един доста сериозен 
период от време. Зато-
ва на нас ни се ще да 
направим нещо много 
хубаво и нещо много 
интересно. Затова е 
смисълът да се създа-
де целият този комитет. 
Идеята е да се вземат 
всички предложения, 
да се обмислят. Да се 
направи един фонд за 
събиране на средства, 
за да може да се реали-
зират. Ние не искаме да 
има само едно помпоз-
но събиране, например 

в НДК, а 
да са  по-
р е д и ц а 
от съби-
тия, кои-
то да се 
с ъ с т о я т. 
А спортен 
комплекс 
„Славия” 
е в до-
ста добро 
състояние 
и е спо-
собен да 
провежда 
и да пра-
ви спорт 
на едно 
п р и л и ч -
но ниво. 
Всички спортни обекти 
функционират. Не съм 
видял по света на 240 
декара събрани толкова 
площадки и бази. Това 
нещо на други места 
ще се спонсорира на 
едно добро равнище. А 

„Славия” 
е една!”

Димитър 
Ларгов:

Венцеслав Стефанов:

Владимир Симеонов: 

„Не сме идеалните, 
но „Славия” ще я има!

Страниците подготвиха:
Николай КРЪСТЕВ

Камен ОГНЯНОВ

у нас няма грам помощ 
от държавата. Най-
добрите условия за 
спортно-тренировъчна 
дейност в София разпо-
лага спортен комплекс 
„Славия”. Не сме иде-
алните, но „Славия” ще 
я има.”



Бр. 2 (122), април 2012 г. Бяла диря12

На събранието 
проведено на 4 април, 
когато се учреди ини-
циативният коми-
тет за отбелязване 
на вековния юбилей на 
„Славия” се проведе и 
доста ползотворна 
дискусия. Редица го-
сти в залата изказа 
своите мнения и пред-
ложения. Предлагаме 
ви най-интересните 
фрагменти от някои 
изказвания:

Иван Манолов:

„Добре би било в 
този комитет да се 
структурират и съот-
ветни подкомисии. По 
този начин ще се раз-
предели по-добре ра-
ботата между члено-
вете, ще се поставят 
срокове, както и ще 
има отговорници за 
отделните дейности. 
И още едно предложе-
ние имам, да се говори 
още отсега с изтъкна-
тите културни дейци 
слависти Андрей Сла-
баков, Васил Петров, 
Данчо Караджов, да не 
ги изреждам всичките, 
за да могат да се осво-
бодят от ангажименти 
на 10 април догодина 
и да участват в кон-
церта, и съответната 
програма за юбилея, 
тъй като тези изявени 
артисти планират сво-
ята програма месеци 
напред.”

Цвятко Барчовски: 
„Две неща според мен 
са най-важни. Първо 
да се отбележи праз-
ника не само с ини-
циативи свързани с 
футболния клуб, за-
щото „Славия” е дала 

Първите предложения за инициативи 
за слависткия юбилей вече са факт

на страната редица 
изтъкнати състезате-
ли и в другите спор-
тове. И второто, което 
е най-важно, всички 
инициативи ще изис-
кват редица финансо-
ви средства. Как ще се 
реши въпросът с наби-
рането на пари?”

Асен Марков: 
„Имам едно прагма-
тично предложение. 
Нека всички в тази 
зала напишат имена-
та на славистите, ко-
ито познават и да се 
свържат с тях. Те от 
своя страна също да 
потърсят приятели по-
читатели на „Славия”, 
по този начин ще от-
крием десетки и стоти-
ци хора, които по една 
или друга причина не 
ходят от доста време 
по стадионите и зали-
те. Ще видите колко 
много слависти ще се 
окажем, че сме. Така 
ще направим едно 
своеобразно дърво 
на привърженици на 
„Славия” с много раз-
клонения.”

Софрони Иванов: 
„В подкрепа на тези 
думи си позволявам 
да добавя и аз нещо. 
Аз съм представител 
на „Славия” (Ново 
село). Чрез славист-
кия вестник съм писал 
за клуба съименник 
на голямата „Славия”, 
софийската. Нека да 

потърсим и другите 
клубове, които все още 
носят това име в стра-
ната. Техните членове 
са до един почитате-
ли на „бялата” идея. 
Веднага се сещам за 
„Славия” (Хаджиево), 
така ще открием още 
слависти, такива има-
ше преди години в По-
морие, с които днес е 
изгубена връзката. И 
за финал, да издирим 
жени и момичета, ко-
ито се казват Славия. 
Първата, за която се 
сещам бе дъщерята 
на журналиста Иван 
Терзиев-Чомпето и 
съпругата му волейбо-
листката на „белите” 
Маргарита.”

Борис Маринов: 
„И за да довършим 
темата, ще добавя, 
че и сред емигранти-
те има огромна сла-
вистка колония. Като 
пример ще дам само 
два факта: отборът в 
най-българския град в 

САЩ – Чикаго се каз-
ва „Славия”, а на все-
ки по-важен футболен 
мач се вее знамето 
на „белия” фенклуб в 
Берлин. Нека млади-
те момчета да осъще-
ствят контакт, чрез ин-
тернет със славистите 
зад граница и да ги 
приобщим към каузата 
100 години „Славия”.”

Димитър Илиев: 
„На всички чествания 
на годишнини на „Сла-
вия” винаги участваше 
и прочутият едноиме-
нен хор. Предлагам да 
потърсим последния 
му диригент Валентин 
Бобевски, който е син 
на бившия председа-
тел на „бялото” друже-
ство Асен Бобевски и 
да възстановим хора, 
поне за юбилея.” 

Ивайло Мончев: 
„Днес сме се събрали 
благодарение на гра-
мотността на нашите 

Част от присъстващите в залата слависти, учредители на Инициативния комитет за 
отбелязване на вековния „бял” спортен юбилей 

деди, които когато са 
основавали „Славия” 
са го направили както 
трябва. Затова само 
„белите” днес при-
тежават документите 
още от създаването 
на клуба си. Като ад-
вокат смятам, че тази 
организация, която 
днес ще формираме, 
трябва да се регистри-
ра юридически. Най-
удачният вариант е 
да бъде сдружение в 
публична полза. Мога 
да изготвя съответни-
те документи и устава, 
да се направи и бан-
ковата сметка, както и 
да се води счетоводен 
отчет.”

Васил Йотов: 
„Няма нужда от подоб-
но нещо, тъй като про-
цедурата би отнела 
време, обнародване 
в Държавен вестник 
и т.н. Цялата дей-
ност може да се води 
от трите юридически 
структури, които имат 
славистите, а именно 
ПФК и ОСК „Славия”, 
както и Националния 
клуб на слависта. Про-
сто към някой от тези 
клубове се прави от-
делна банкова сметка, 
в която се превеждат 
средствата и се прави 
в последствие отчета 
на дейността.”
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„Тренто” завърши на 

трето място във Фи-
налната четворка на 
Шампионската лига и 
не можа да спечели 
отново титлата в най-
престижния европейски 
клубен турнир по во-
лейбол. На полуфина-
ла в Лодз италианският 
шампион загуби с 1:3 
(33:31, 20:25, 23:25, 
17:25) от руския „Зе-
нит” (Казан), а Матей 
Казийски беше най-
резултатен сред своите 
съотборници с 19 точки.

В мача за третото 
място воденият от стар-
ши треньора Радостин 
Стойчев отбор победи 
турския „Аркасспор” 
(Измир) с 3:0 (25:20, 

„Тренто” не успя да защити 
европейската си титла
25:19, 25:19) и спечели 
бронзовите медали в 
Лигата за 2012-а годи-
на. В тази среща Казий-
ски отбеляза 12 точки. 

За разлика от други 
години, през тази юно-
шата на „Славия” не 
спечели нито една ин-
дивидуална награда, 
а шампион на Европа 
стана „Зенит”, надиграл 
драматично домакини-
те от СКРА (Белхатов) 
на финала.  

„Доволен съм, защо-
то показахме концен-
трация и успяхме да 

спечелим медал, макар 
не от цвета, от който же-
лаем. Чака ни още мно-
го работа през сезона. 
Трябва да го завършим 
добре и да се подготвим 
за финалната четворка 
в Шампионската лига 
през 2013-а година”, за-
яви Радостин Стойчев 
след края на турнира. 

В италианското 
първенство „Тренто” 
зае първото място след 
края на редовния сезон 
(26 мача) с актив от 70 
точки. Трентинци имат 
14 повече от втория в 

крайното подреждане 
„Лубе Банка” (Мачера-
та), което е рекорд за 
последното десетиле-
тие. Медиите в Италия 
„писаха” оценка 8.5 по 
десетобалната систе-
ма за представянето на 
Казийски и компания 
до този момент.

В последните кръго-
ве преди началото на 
плейофите Радостин 
Стойчев очаквано даде 
почивка на Матей Ка-
зийски преди решава-
щите мачове за титла-
та.

„Белите” отпаднаха 
на четвъртфиналите в 
мъжкото волейболно 
първенство на Бълга-
рия. Това се случи след 
две драматични пораже-
ния с по 2:3 от фаворита 
за титлата и шампион в 
редовния сезон „Пирин 
Балканстрой”. Слави-
стите играха като равен 
с равен със своя по-
опитен и по-скъпоплатен 
опонент, но не успяха да 
спечелят нито един мач 
и да доведат серията до 
1:1 победи. Представя-
нето на „белите” може 
да се окачестви като до-
стойно с оглед на мла-
дия състав, с който раз-
полага в момента. 

Плейофите в Серия 
А1 започват на 7 април. 
„Тренто” ще играе  по 
един мач със „Сан Джу-
стино” и „Рома Волей”. 
Ако спечели тези ма-
чове, на полуфиналите 
тимът ще срещне един 
от отборите на „Сислей” 
(Белуно), „Андреоли” 
(Латина) и „Каза” (Моде-
на). 

Преди малко повече 
от месец трентинци спе-
челиха купата на Италия 
за втори път в историята 
си.

Преди това в редов-
ния сезон „Славия” завъ-
рши на осмо място с ак-
тив от 23 точки след 22 
изиграни двубоя. „Бели-
те” загубиха последните 

си четири двубоя преди 
началото на плейофите 
и не успяха да заемат 
по-предно класиране в 
задължителните мачове 
през кампанията.

Радостин Стойчев обяви 
състава на България 
за олимпийската 
квалификация в София 

Седем юноши на „Славия” са включени в 
състава на мъжкия национален тим на Бълга-
рия за олимпийската квалификация в София 
през май. Това са: Матей Казийски, Андрей 
Жеков, Валентин Братоев, Владислав Иванов, 
Мартин Божилов, Георги Братоев и Светослав 
Гоцев.

На олимпийската квалификация „трикольо-
рите” са в група „А” с отборите на Сърбия, Ис-
пания и Словения, а близо 33 процента от во-
лейболистите, които ще защитават честта на 
България са продукт на реномираната школа 
на най-стария български спортен клуб.

Ако България не се класира за Олимпиада-
та в Лондон от квалификацията в София, из-
браниците на Радостин Стойчев ще получат 
още една възможност да придобият квота за 
участие в Игрите в английската столица това 
лято. Само победителят от турнира в зала 
„Арена Армеец” ще получи право да играе в 
Лондон.

В състава за мачовете от Световната лига 
ще бъде включен и Борислав Георгиев, който 
в момента носи екипа на „белите”. Финалите в 
престижния турнир също ще бъдат през лято-
то в София. България има шанс за първи път 
в последните години да участва във финалния 
турнир в Световната лига и да спечели медали 
от престижното международно състезание.

„Всички, които играят добър волейбол, бяха 
повикани в състава. Изненади и тайни не може 
да има. Съперниците не ме интересуват. Във 
волейбола няма млади и стари, има можещи 
и неможещи”, заяви селекционерът на българ-
ския национален отбор Радостин Стойчев. 

„Славия” отпадна 
на четвъртфиналите

„Белите” имаха реален шанс да ликуват след поне един 
от мачовете с „Пирин”

Редовен сезон:
17 кръг - „Славия” – 
„Нефтхимик 2010” - 1:3 
(25:19, 19:25, 31:33, 21:25)
20 кръг – „Левски Волей” 
– „Славия” – 3:0 (25:23, 
25:23, 25:19)
21 кръг – „Славия” - 
„Арда” (Кърджали) – 0:3 
(21:25, 21:25, 20:25)
22 кръг – „Пирин Бал-
канстрой” -  „Славия” – 3:1 

(22:25, 25:22, 25:23, 25:13)

Четвъртфинали:
„Пирин Балканстрой” 
– „Славия” – 3:2 (25:17, 
25:16, 21:25, 29:31, 15:13)
„Славия” – „Пирин Бал-
канстрой” – 2:3 (22:25, 
25:22, 25:21, 20:25, 9:15)
„Пирин” спечели серията 
с 2:0 победи и се класира 
за полуфиналите.

РЕзУЛТАТИ НА МЪжкИя ВОЛЕйБОЛЕН ОТБОР 
НА „БЕЛИТЕ”:

Страницата подготви:
Асен ДАСКАЛОВ
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Юн о ш е с к и я т 
национален 
отбор на 

България до 18 г. по хо-
кей на лед записа две 
победи и три загуби на 
световното първенство 
в трета дивизия, състоя-
ло се в София. С актив 
от 6 точки нашите заеха 
четвъртото място в край-
ното класиране и избег-
наха квалификациите 
за оставане в дивизия-
та. Българите показаха 
много добра игра в ма-
човете си и загатнаха, 
че идва достойна смяна 
при мъжете.

Българският от-
бор, воден от треньора 
Мартин Миланов, бе 
съставен от хокеисти от 
школите на „Славия” и 
ЦСКА. Няколко момчета 
от състава се състеза-
ват в чешкия „Бенатки”, 
където попаднаха преди 
няколко години след ла-
гери на „белите” в Чехия. 
Това са капитанът Мар-
тин Николов, Максим 
Ефтимов, Мартин Талев, 
Александър Василев и 
Богдан Иванов. И два-
мата вратари на нацио-
налната гарнитура бяха 
от „бялата” школа – Ди-
митър Виденов и Явор 
Мечков. 

Преди световното 
нашите бяха на подгот-
вителен лагер в Чехия, 
където изиграха няколко 

Юношите ни изпотиха фаворитите в групата

контроли и се завърнаха 
два дни преди старта 
на битките в групата. 
Основен проблем пред 
треньорите по време 
на шампионата се ока-
заха многото контузии. 
Особено осезателно 
това се видя на мача 
с Мексико, загубата в 
който се оказа решава-
ща за разпределението 
на медалите. Въпреки 
това, представянето на 
момчетата бе повече от 
фантастично. Те играха 
като равен с равен сре-
щу фаворитите Нова Зе-
ландия и Белгия за ра-
дост на пълните трибуни 
в столичния Зимен дво-
рец на спорта. В мача 
срещу новозеландците 
нашите изоставаха в ре-

„Бялата” хокейна школа за пореден път заби в 
земята конкуренцията и окупира първите места 
в държавните първенства за деца и юноши през 
сезона.

При най-малките – до 12 г., славистите води-
ха оспорвана битка за златото до последните 
срещи. Съперник за първото място бе отборът 
на „Морските дракони” от Варна. Двата състава 
си бяха разменили по една победа при първите 
сблъсъци във Варна. Решителни за крайното кла-
сиране се оказаха последните мачове между тях 
в София. Първият двубой завърши с драматична 

победа на „Славия” с 9:7, а във втория „белите” 
пречупиха „драконите” с 9:2 и така триумфираха 
с титлата.

В първенството до 14 г. „Славия” изпревари 
в крайното класиране ЦСКА. Трети в тази група 
са „драконите” от Варна, следвани от „Айсберг” и 
„Ледена сила”. 

В шампионата до 16 г. участваха само три 
отбора. Там славистите смазаха останалите и 
завършиха с актив от 10 победи от 10 срещи и 
голова разлика 68-15! Втори е ЦСКА, а последен 
– „Левски”.

„Белите” отново хегемони 
при децата и юношите

зултата с 0:2, но успяха 
да изравнят, пропуснаха 
златни възможности за 
пълен обрат и в крайна 
сметка отстъпиха. Сре-
щу белгийците българи-
те започнаха плахо, но 
след това се окопитиха 
и стигнаха до сензаци-
онното 3:2 след края на 
първата третина! През 
втората „лъвчетата” во-
деха последователно с 
4:2 и 5:3, за да приклю-
чат наравно в края на 
третината – 5:5. В по-
следната част младите 
ни хокеисти отпаднаха 
физически, не отправи-
ха нито един удар към 
противниковата врата и 
станаха лесна плячка за 
бързите белгийци. Над 
ЮАР бе записана ло-

Възпитаникът на „бялата” школа Димитър Виденов показа 
страхотна игра на вратата и бе труднопреодолима преграда пред 
противниковите нападатели

Статистика
Световно първенство за юноши до 18 г.

Дивизия III, група А
зимен дворец на спорта, гр. София, 2012 г.

12 март
Мексико – Белгия 2:5 (1:1, 0:0, 1:4)
ЮАР – Тайван 0:11 (0:6, 0:2, 0:3)
Нова Зеландия – България 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

13 март
Белгия – Тайван 9:1 (1:0, 5:0, 3:1)
Нова Зеландия – Мексико 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
България – ЮАР 13:1 (6:0, 5:0, 2:1)

15 март
Нова Зеландия – ЮАР 18:0 (6:0, 6:0, 6:0)
Мексико – Тайван 7:2 (5:0, 0:1, 2:1)
Белгия – България 9:5 (2:3, 3:2, 4:0)

16 март
Тайван – Нова Зеландия 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
ЮАР – Белгия 1:17 (0:5, 1:4, 0:8)
България – Мексико 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

18 март
Мексико – ЮАР 9:4 (1:1, 5:1, 3:2)
Тайван – България 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)
Белгия – Нова Зеландия 8:3 (2:1, 5:0, 1:2)

крайно класиране:
Отбор п з г.р т.
1. Белгия 5 0 48-12 15
2. Нова Зеландия 4 1 33-13 12
3. Мексико 3 2 24-15 9
4. България 2 3 27-23 6
5. Тайван 1 4 19-26 3
6. ЮАР 0 5 6-68 0
Забележка: Отборите на ЮАР и Тайван ще играят квали-
фикации за влизане в групата. Победителят Белгия се кла-
сира за група „Б” на втора дивизия през 2013 г.

гична разгромна побе-
да, а най-нервният мач 
бе срещу Тайван. След 
кротки първи 10 мину-
ти, в които чрез Мартин 
Талев българите бяха 
взели аванс от един гол, 
се стигна до фаталната 
13-та минута, в която 
стана масово сбиване. 
Голмайсторът Талев 

се включи в боя от пей-
ката, за което „плати” с 
отстраняване от игра до 
края на мача. Българи-
те, макар и с по-малко 
удари от азиатците, бяха 
по-техничният отбор и 
стигнаха до крайният 
успех, с което се спаси-
ха от квалификации през 
следващата година.
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Мъжкият нацио-

нален отбор по 
хокей на лед зае 

трето място в група „Б” на 
световното първенство 
във Втора дивизия, на ко-
ето бе домакин. Нашите, 
водени от треньорският 
дует от „Славия” – Георги 
Миланов и Атанас Дими-
тров, записаха три по-
беди и две загуби и само 
една точка ги раздели от 
второто място. Категори-
чен победител  стана Бел-
гия, а от групата изпадна 
Южна Африка.

Съставът на България 
отново бе изграден от 
хокеистите на „Славия”, 
към които се присъеди-
ниха играещият в Русия 
Алексей Йотов и синът 
на известния футболист 
от близкото ни минало 
Божидар Искренов (Гибо-
на) – Георги. Последният 
се оказа истинска наход-
ка. Той играе в юношески 
отбор в американската 
столица Вашингтон и 
навърши 22 години по 
време на първенството в 
София.

Българите показаха 
две лица по време на 
шампионата. В първия си 
мач нашите играха учуд-
ващо зле срещу абсо-
лютният аутсайдер Южна 
Африка. Отборът, срещу 
когото години наред бях-
ме свикнали да имаме 
победи с двуцифрени ре-
зултати, оказа неочакван 
отпор и записа повече 
удари към нашата врата! 
Все пак, рутината бе тази, 
която наклони везните 
в полза на България, а 
оптимизмът за идните 
срещи бе охладен. Във 
втория ден на първен-
ството българите излязо-
ха срещу един от фавори-
тите – Белгия. „Червените 
дяволи” са дългогодишен 
познайник на нашите и 
те винаги са успявали да 
играят сполучливо сре-
щу тях досега. Този път 
обаче, националите ни 
претърпяха истински по-
гром. Белгийците бяха по-

Сензационната, но категорична победа
над Китай изстреля нашите към медалите

бързи и по-комбинативни, 
което се оказа решаващо. 
Първата третина завъ-
рши само с два гола па-
сив за „трикольорите”, а 
във втората ветеранът 
на българската врата 
Константин Михайлов се 
контузи при 0:7 и бе за-
менен от Теодор Асенов. 
Младежът очевидно бе 
притеснен и до края на 
срещата пусна нови се-
дем гола. Радващо е, че 
българите все пак успяха 
да се отсрамят с три по-
падения. Две от тях ста-
наха след далечни удари 
на гардовете Цветанов и 
Славчев, а едно бе изра-
ботено при бърза контра, 
завършена майсторски от 
младия Искренов.

Нов студен душ ни 
обля в двубоя с Мексико. 
Мексиканците, също до-
скоро наш дългогодишен 
„абонат”, този път с леко-
та стигнаха до преднина 
от 5 чисти гола в края на 
първата третина! В на-
чалото на втората част 
бе извършена смяна на 
вратарите и колебливият 
Асенов отстъпи мястото 
си на 18-годишния Никола 
Николов, отново възпита-
ник на „бялата” школа. 
Ники на практика „заклю-

чи” вратата си, нашите се 
вдигнаха на щурм и успя-
ха да стопят пасива до 
един гол. В края на мача 
малшансът и съдиите 
(отменили попадение на 
Искренов) спряха „трико-
льорите” да стигнат поне 
до продължение.

След трите срещи, в 
които „лъвовете” изоб-
що не изглеждаха във 
форма, дойде ред за 
най-голямата и прият-
на изненада – победа-
та над Китай. Считан за 
най-сериозен съперник 
на Белгия за първото 
място, азиатският пред-
ставител бе сочен за аб-
солютен фаворит срещу 
нас. Българите изиграха 
перфектен мач, в който 
всичко се получаваше 
както трябва и записаха 
престижна и малкоочак-
вана победа. Тя донесе 
вдъхновение за послед-
ния двубой срещу Изра-
ел, в който пълен успех 
в редовното време щеше 
да има сребърна стой-
ност! Пред близо 2000 
зрители в Зимния дворец 
навръх Цветница, хоке-
истите ни се раздадоха 
докрай, но имаха срещу 
себе си стабилен и моти-
виран съперник. Вратарят 

Гусин показа изключител-
ни спасявания на израел-
ската врата, а на няколко 
пъти и гредите бяха негов 
верен помощник. Стигна 
се до продължения, в кои-
то за малко да се простим 
с победата заради нака-
зание на Гюров. Две ми-
нути хокеистите ни бяха 
под обсада, но успяха да 
издържат. След това на 
свой ред България бе с 
човек повече на леда, но 
не успя да се възползва 
от него. Дузпите – по че-
тири и за двата отбора, 
сложиха точка на двубоя. 
Само една бе реализира-
на – последната, от Геор-
ги Искренов. И тя донесе 
две точки за актива ни, 
които се оказаха достатъ-
чни за третото място и 
бронзовите медали.

Шампионатът бе бой-
ното кръщение на вра-
таря Никола Николов. 
Макар и само на 18, той 
убеди всички, че е до-
стоен заместник на Коста 
Михайлов. Ники записа 

Статистика
Световно първенство за мъже

Дивизия II, група „Б”
София – 2012 г.

2 април
Мексико – Белгия 2:9 (0:5, 1:1, 1:3)
Китай – Израел 9:5 (3:2, 2:1, 4:2)
ЮАР – България 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

3 април
Китай – Мексико 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Израел – ЮАР 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
Белгия – България 14:3 (2:0, 6:0, 6:3)

5 април
Белгия – Израел 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Китай – ЮАР 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
Мексико – България 8:5 (5:0, 1:4, 2:1)

6 април
ЮАР – Белгия 0:14 (0:2, 0:6, 0:6)
Израел – Мексико 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
България – Китай 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)

8 април
Мексико – ЮАР 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
България – Израел 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Белгия – Китай 8:5 (5:2, 2:0, 1:3)

крайно класиране
Отбор п пдв здв з г.р. т
1. Белгия 5 0 0 0 49-11 15
2. Китай 3 0 0 2 28-21 9
3. България 2 1 0 2 21-28 8
4. Мексико 2 0 1 2 17-24 7
5. Израел 1 1 1 2 19-22 6
6. ЮАР 0 0 0 5 4-32 0
Легенда: п – победи, пдв – победи след допълнително вре-
ме, здв – загуби след допълнително време, з – загуби, г.р. 
– голова разлика, т – точки

Старши треньорът на България Георги 
Миланов получава своя медал по време на 
награждаването

Хокеистите ни подкрепиха капитана на националния отбор по 
футбол Стилян Петров в борбата му с коварна болест

Бронз за България!
91,3% успеваемост при 
отразяване на ударите 
към вратата си като по 
този показател отстъпва 
само на белгиеца Стей-
лен. Много добро включ-
ване в състава направиха 
дошлият от САЩ Георги 
Искренов, капитанът на 
юношите до 18 г. Мартин 
Николов, както и гардо-
вете Явор Славчев и Бог-
дан Стефанов. В списъка 
с отличените след края 
на шампионата попад-
на славистът Станислав 
Мухачов, който стана 
най-добър нападател 
на първенството. Брон-
зовите медали пък бяха 
посветени на трагично 
загиналия преди три годи-
ни бивш вратар на нацио-
налния състав и „Славия” 
Кирил Въжаров. Първен-
ството бе наблюдавано 
от рекорден брой зрители 
– най-много за последни-
те 10 години, в които за 
четвърти път София е до-
макин на битка във втора 
хокейна дивизия.

Страниците 
подготви:
Свободан 

АЛЕКСАНДРОВ
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Славистката торсида 
продължи възходящото 
си развитие от послед-
ния сезон и през новата 
година. Първо „белите” 
ултраси пътуваха до 
Враца за среща от ХVІ 
кръг с местния тим на 
„Ботев”. Датата на дву-
боя съвпадаше с наци-
оналния празник 3 март 

„Бялата” агитка отново на висота

и феновете на „Славия”, 
като истински патриоти 
не пропуснаха възмож-
ността да го отбележат. 
Първо развяха няколко 
национални знамена 
пред паметника на Хри-
сто Ботев в центъра на 
града, а сетне опъват 
и транспарант в памет 
на падналите за свобо-
дата на България герои 
(снимки 1 и 2). Слави-

стите поднасят и цве-
тя пред монумента на 
националния ни герой. 
Особено затрогващо 
е и изпълнението на 
българския химн пред 
паметника на поета-ре-
волюционер. Впечат-
лени от действията на 
столичани, присъства-
щите врачани отвръщат 
с аплодисменти.

По традиция внуши-

телната „бяла” торсида 
се изписа и в „Града на 
Люляците” за двубоя с 
„Литекс” и създаде ве-
ликолепна атмосфера 
(снимка 3). 

Особено затрогваща 

бе и хореографията на 
славистката агитка в 
най-старото родно дер-
би с „Левски”. Тогава бе 
отдадена едногодишна 
почит към трагично за-
гиналият славист Петър 

Добрев-Ханса (снимка 
4). А като цяло на този 
мач се забеляза и со-
лидно „бяло” присъ-
ствие и по трибуните на 
целия сектор „А” (сним-
ка 5). 
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