
ните осем мача е до 
болка известно на 
всички. Записаната 
поредица без победи 

е факт. Лошо-
то е, че може и 
да продължи. 
Дано поне в 
турнира за ку-
пата славистите 
намерят себе 
си и стигнат до 
пролетните бит-
ки. В тази об-
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Представянето 
на футбол-
ния отбор на 

„Славия” в послед-

становка единствено 
достойни за нивото 
на вековния юбилей 
са „белите” фенове. 
Подкрепили тима си 
мощно в началото 
на сезона следвали 
го навсякъде в стра-
ната. На софийските 
дербита на терена 
в полите на Витоша, 
превърнаха трибуни-
те в „бяла” крепост. 
Бяха повече дори и от 

Андрей Желязков – 
рекордьорът 

На стр. 13

Голям жест в памет 
на Стоян Коцев - Кано

На стр. 20

Единствено те на 
нивото на юбилея

привър жениците на 
„червените”. Сътвори-
ха истински десант в 
Ловеч, където напра-
виха невиждана фе-
ерия от димки и фак-
ли, а хореографията 
им бе уникална. След 
ужасяващата серия 
без успех, логично 
броят на посещения-
та на клубните арени 
спаднаха. Но с пред-
ставянето си досега 
агитката, а и славист-
ката общественост се 
показват достойни за 
вековния си юбилей. 
Дано получат необ-
ходимия заряд и от 
представянето на зе-
ления терен. Все пак 
стогодишната тради-
ция задължава...
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Бюлетин

Традиционната 
игра за позна-
ване на точните 

резултати на „белите” 
футболисти е в ход и 
този сезон. През на-
стоящата юбилейна за 
„Славия” година играта 
на феновете също има 
кръгла годишнина. За 
десети пореден път, 
регистрираните потре-
бители във форума на 
официалната страница 
на Националния клуб 
на слависта могат да 
дадат своите прогно-
зи. Важно уточнение 
от страна на организа-
торите е, че се включ-
ват всички официални 
двубои на славистите, 
както за първенството, 
така и за купата. 

В последното изда-
ние на играта победи-
тел стана Иван Рухчев. 
Той е от Чирпан, но от 
години живее в София. 
Потомствен славист, 
Иван успя да пребори 
конкуренцията и да 

За девети пореден път „Златната 
значка” на „Славия” бе спечелена

спечели надпревара-
та за сезон 2011/12. В 
проявата той, както и 
останалите участни-
ци имат никнейм или 

псевдоним, неговият 
е service_crew. Успехът 
му бе повече от убеди-
телен и стана факт пре-
ди края на участието 

на славистите в шам-
пионата. 

В изминалия де-
вети сезон в Играта 
спечелиха точки 59 от 
участниците, но само 
44 завършиха сезона. 
В сравнение с мина-
лия има значителен 
напредък. Тогава от 
50 участника, които 

спечелиха точки само 
34 завършиха сезона. 

Предлагаме ви и 
подреждането на 
призовата десятка за 
отминалото допитва-
не за сезон 2011/12. 
Организаторите се 

надяват, интересът 
към проявата да не 
спира и през юбилей-
ната година.

ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 
ЗА 2011/12 НА ПЪРВИТЕ 

ДЕСЕТ
1. service_crew - 67 
2. fisher96 - 59 
3. Момчил - 51 
4. ``Fanatic`1913`` - 49 
4. atm - 49 
6. Chelsea_69 - 46 
6. SamoSlavia - 46 
8. Tony Adams - 45 
9. valery - 44 
10. Viktor4o_Rs - 43 
10. katsumoto - 43 
10. Whitey – 43

Ювелирната златна 
значка на „белия” клуб 

Общественият комитет „100 го-
дини “Славия” пуска в продаж-
ба и последната лимитирана се-
рия от луксозни значки, посвете-
ни на вековния юбилей на клуба. 
От 26 ноември 2012 година ще се 
продава комплектът “Шампион”.  
Той съдържа уникални значки, по-
светени на осемте шампионски тит-
ли във футболната история на „бели-
те“. Безспорният връх в колекцията е 
51-милиметровата значка, в центъ-
ра на която е легендарната Царска 
купа, а от двете й страни са старата 
и новата емблема на „Славия“. От-
долу пък са осемте години, в които 
„белите“ са шампиони на България.  
„Това е най-голямата значка на фут-
болна тема, която е правена у нас“, 
каза Велизар Цоков, производител 

Като представител на Националния клуб на слави-
ста Васил Йотов (вдясно) връчва златната значка на 
„Славия” на победителя в сезон 2011/12 Иван Рухчев

на комплектите, собственик на 
„Булпинс“ и автор на юбилейна-
та емблема на „Славия“ за сто-
годишнината. 

Както и досега - лимитирани-
те серии от комплектите ще се 
продават в магазина на Българ-
ския национален фенклуб на ул.  
„Бяло море“ №2 в София - срещу 
входа на ИСУЛ. Предимство при 
продажбата ще имат собствени-
ците на сериите „Класик“ и „Ре-
тро“, които почти са изчерпани.  
Комплектът „Шампион“ струва 
100 лв., като цялата печалба 
от реализацията му, както бе и 
с предишните комплекти, ще 
бъде изразходвана за издател-
ската дейност на Обществения 
комитет. 

Комплектът „Шампион“ – гордост за 
всеки славист и колекционер
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Call center 
Информация за всички продукти и 
услуги, които банката предлага. 
Тел.:  0800 12 422 (без увеличение 
на телефонната услуга) 
Call centre ще бъде отворен за Вашите 
въпроси от понеделник до петък от 
8.30 до 17.00 часа

Банкова сметка “100 години "Славия”

Сметка “100 години "Славия”
Интернешънъл Асет Банк
Клон „Любляна“ - София
BG71IABG74321000435101
ПФК “Славия - 1913” АД
BIC code: IABGBGS

Адрес: 
1303, София, 
бул. Тодор Александров” 81-83  
За кореспонденция:  1000 София, п.к 256  
Тел. централа: 02/81 20 234 
Факс: 02/81 20 222, 920 42 01 
Сайт: www.iabank.bg 
Е-mail: iabank@iabank.bg

Открита е наби-
рателна смет-
ка на Комитет 

“100 години "Славия”, 
в която вече може да 
постъпват средства от 
слависти и симпатизан-

ти за отбелязване на ве-
ковния юбилей на клуба 
през 2013 г.

Изразходването на 
събраните пари ще е 

абсолютно прозрачно, 
а редовно ще бъде пу-
бликуван списък с име-
ната на вносителите. 
Със сметката ще  опери-

ра единствено и само 
комитетът  “100 години 
"Славия”.
Освен сметката публи-
куваме и всички други 

важни данни на Интер-
нешънъл Асет Банк, 
които биха могли да 
бъдат от полза на евен-
туалните дарители.
Преводи могат да се 
правят от всяка банка.

Каква я мислехме, 
а каква стана.

В сезона, кой-
то трябва да е вдъхно-
вяващ, емблематичен 
и запомнящ се, след 
13-ия кръг отборът на 
„Славия” има 4 победи, 
4 равни мача и 5 загуби, 
и е с отрицателна голова 
разлика. 16-те точки му 
отреждат девето място 
във временното класи-
ране, като в последни-
те си 7 шампионатни 
мача тимът вкара само 
един гол, като направи 
антирекорд за цялата си 
история от 6 двубоя за 
първенство, в които не 
е реализирал нито едно 
попадение. Общото вре-
ме без славистки гол бе 
почти десет часа...

А как добре изглеж-
даха нещата до седмия 
кръг, когато след побе-
дата с 2:0 срещу „Локо-
мотив” (София) „белите” 
се изкачиха до третата 
позиция в класиране-
то. И феновете съвсем 
логично започнаха да 
мечтаят. И да се връщат 
масово на стадиона.

З а п а л я н ко в с к и ят 
„бял” десант по трибу-
ните в Ловеч заведе там 
здрава агитка от повече 
от 150 души, която под-
крепи любимците си от 
първия до последния 
миг. Независимо от теж-
ката загуба с 0:5.

Да, факт е, че побе-
дата над „Локомотив” се 
оказа пирова, защото 
тежките контузии на 
разиграващите халфо-
ве Чавдар Янков и Пав-
ле Попара се отразиха 

супер неблагоприятно 
върху по-нататъшния 
игрови облик на отбора. 
И добрата физиономия 

ващия мач ЦСКА вкара 
много късметлийски 
гол още в 20-ата секун-
да и отбеляза втория в 

ната серия за слависти-
те, дооформена и от 0:1 
срещу „Ботев” във Вра-
ца, където определено 

на силите (и на актива) 
в подножието на върха, 
където серия от няколко 
победи все още може да 
те изпрати автоматиче-
ски пак на трета пози-
ция. А за купата борбата 
продължава...

Треньорският тандем 
Мартин Кушев и Йор-
дан Петков даде оставка 
след загубата във Враца, 
която не бе приета от 
клубното ръководство 
и треньорите бяха под-
крепени и от опитните 
футболисти в иначе до-
бре селекционирания 
състав.

Ясно е, че зимната 
пауза ще е време за 
промени. В състава със 
сигурност. В треньор-
ското ръководство – в 
зависимост от визията 
на клубния президент 
Венцеслав Стефанов и 
неговият екип, за бъде-
щата организация на 
спортно-техническата 
работа в клуба. Сла-
вистката общественост 
предложи на Стефанов 
своите виждания за 
принципни промени в 
структурата на клуба с 
документ, обобщил раз-
искванията на специ-
ална среща, проведена 
в „Бялата къща” на 9 но-
ември 2012 г. Предстои 
втората част от инициа-
тивата – разисквания на 
документа с президента 
Венцеслав Стефанов, 
която по уверенията му 
трябва да се проведе в 
първата десетдневка на 
декември.

Николай КРЪСТЕВ

Сезонът се крепи 
на тънък конец

късметът здраво подпря 
домакините, а гостите се 
скъсаха да проиграват 
чисти положения. Рав-
ният мач (0:0) с шампио-
на „Лудогорец” в София 
малко излиза встрани 
от неуспешните игри, 
продължени и от 1:1 във 
Велико Търново срещу 
„Етър”, където с оглед 
играта и създадените 
положения резултатът 
би трябвало да е поне 
3:0 за „Славия”.

И между всичките 
тези неблагополучия в 
първенството дойде и 
онова изстрадано 2:2 
при гостуването на „Лю-
бимец” за купата, постиг-
нато с гол на Радослав 
Димитров в последната 
минута на срещата.

Така юбилейният се-
зон вече виси на косъм. 
Шансовете на „Славия” 
за нещо сериозно в 
първенството 

вече са 
доста илюзорни 

и ако все още съще-
ствуват, то е и заради 
голямото изравняване 

на състава изведнъж из-
чезна в

липсата на 
подреденост и идея 

в средата на терена.
Да, факт е, че в Ловеч 

за пореден път слави-
стите бяха жестоко по-
рязани от съдията, който 
даде дузпа за домакини-
те за „неправилно диша-
не” още в 46-ата минута, 
а след това им разреши 
да вкарат втория си гол 
от засада. Съмнения 
за редовността тегнат 
върху още две от по-
паденията на „Литекс” в 
двубоя, но така или ина-
че в протокола е записа-
но – 5:0 за домакините. 
Но също така е факт, че 
за целия мач в Ловеч 
славистите направиха 
само няколко смислени 
слизания към вратата на 
домакините. И при нор-
мален ход на двубоя не 
можеше да разчитат на 
нищо повече от мини-
мална загуба с 0:1 или 
в най-добрия случая на 
нулево равенство 

Да, факт е, че в след-

последната минута на 
продължението на дву-
боя. В останалото време 
„червените” бавеха и се 
бранеха, както го напра-
виха и при победата си 
с 1:0 за купата миналия 
сезон на „Овча купел”. 
Но и тогава, и сега си 
тръгнаха победители. И 
ако в сблъсъка за купата 
славистите ги надигра-
ха, сега 

подобно нещо 
нямаше 

и с ръка на сърцето – 
„белите” не заслужаваха 
нещо повече от нулев 
хикс в мача.

После дойде неочак-
ваната загуба с 0:1 на 
традиционно гостопри-
емния терен в Пловдив 
на „Локомотив” срещу 
отбор, който категорич-
но не надигра „Славия”, 
но я победи. А „белите” 
отново имаха проблеми 
с организацията на игра-
та и направиха големи 
пропуски.

Нулевото равенство 
с опашкаря „Миньор” в 
София продължи чер-
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Уви, от ентуси-
азма от пред-
ставянето на 

„Славия“ в миналия 
брой не остана и по-
мен. Че „белите“ не 
могат да вкарват голо-
ве, е притеснително. 
Но най-шокиращото 
е безобразно слабата 
игра. Такава, каквато 
изобщо не отива на 
отбор с амбиции, под-
платени от юбилейна 
100-годишна тради-
ция. И дори тежките 
контузии на лидерите 
в тима да са удобно 
извинение, нищо не 
може да прикрие лип-
сата на адекватни за-
местници на отсъства-
щите от резервната 
скамейка. 

Всичко изглеждаше 
прекрасно до 

дербито с 
„Локомотив“ 
(София) 

в което възпитаници-
те на Мартин Кушев 
взеха може би най-
тъжната си победа. 
Изигра се мач, който 
предопредели ужася-
ващите резултати на 
славистите след него. 
Нервите и грубостите, 
демонстрирани от го-
стите, както и излиш-
ните рискове, поема-
ни от основни състе-
затели на домакините, 
извадиха от терена 
със зверски болки в 
коленете първо Чав-

дар Янков, а след това 
и Павле Попара. Беля-
та бе сторена, затова и 
радостта от двете по-
падения на Владислав 
Златинов и Радослав 
Димитров за крайното 
2:0 не бе кой знае кол-
ко голяма. Ентусиазъм 
предизвикаха един-
ствено няколко от от-
играванията на дебю-
танта по неволя Дай-
суке Мацуи, загатнал 
за сериозен футболен 

потенциал. Успехът бе 
пиров с оглед амбици-
ите на „Славия“ и реал-
ностите на резервната 
скамейка. Личеше си, 
че го осъзнава и Вен-
цеслав Стефанов, кой-
то не можеше да си на-
мери място от яд след 
дербито. Едва два дни 
по-късно той се усети, 
че забраната, наложе-
на на „Локо“ да дома-
кинства на стадиона 
в „Овча купел“, няма 
как да върне Янков и 
Попара на терена, и я 
отмени. Лекарите оба-
че потвърдиха най-
лошите опасения – 
двамата халфове бяха 
с частично разкъсани 
връзки, което ги изва-
ди от важните мачове, 
които предстояха. 

Срещу „Литекс“ 

от самото начало се 
видя, че без тях столи-
чани са коренно раз-
личен тим. Нямаше го 
дори Мацуи – оказа се, 
че японецът също е с 
травма от тренировка 
през седмицата. Без 

нито един креативен 
изпълнител в среда-
та на терена в Ловеч 
съставът на Кушев не 
приличаше на себе 
си. Епизодични изяви 
на Златинов, Лазаров 
и Петър Димитров 
доведоха до две-три 
положения пред вра-
тата на домакините, 
докато на отсрещната 
Георги Петков некол-
кократно доказа, че е 
може би най-добрият 
на поста си в Бълга-
рия. Въпреки явното 
превъзходство на во-
дените от Христо Сто-
ичков „оранжеви“ гол 
не падаше, докато не 
се намеси реферът Ра-
дан Мирянов. В 48-ата 
минута той даде без-
образна дузпа за явна 
симулация на Иса, а 
от бялата точка Мила-
нов откри. И след това 
съдията не се спря, 
докато не влезе успо-
коителното второ по-
падение – Мирянов и 
помощниците му пус-
наха Ваюши да пробие 
от очевадна засада и 
да се разпише. Някъде 

тук „белите“ рухнаха, 
а до края пред врата-
та на Петков вреше и 
кипеше. До 5:0 вкара-
ха Ваюши, Цветков и 
Иса, а единственото 
хубаво на стадиона бе 
прекрасната агитка на 
„Славия“. 

Дербито с ЦСКА

бе идеална възмож-
ност Кушев и играчи-
те да се реабилитират 
пред феновете си. Как-
то често се случва в по-
следните години, „ар-
мейците“ дойдоха на 
„Овча купел“ в момент 
на тежка криза – с мал-
ко точки, раздирани от 
вътрешни конфликти 
и финансов недоимък, 
готови да бъдат по-
бедени. Мачът обаче 
започна ужасяващо 
и след само 20 секун-
ди бразилецът Саша с 
далечен удар откри за 
1:0. Това стъписа дома-
кините, които не бяха 
и тактически подгот-
вени да са изоставащи 
в резултата. За всички 
90 минути след попа-

Предпразничен кошмар
Тежките контузии, късата резервна скамейка и липсата
на игрова идея плъзнаха „Славия“ по пътя на загубите

Срещу „Миньор“ 
Дайсуке Мацуи и 
съотборниците 
му изиграха най-
слабия мач на 
„Славия“ този 
сезон
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дението те стигнаха 
само до две ситуации 
за гол, пропилени от 
Здравко Лазаров. Осо-
бено през второто по-
лувреме славистите 
показаха, че не заслу-
жават дори точката – 
при липсата на Янков, 
Попара и Мацуи не се 
виждаше никаква идея 
за атака в сгъстената 
отбрана на съперника. 
В добавеното време 
логичното се случи – 
при корнер Венков се 
извиси и с глава офор-
ми крайното 0:2. 

Кризата се задълбо-
чи още повече в

гостуването 
на „Лаута“

Срещу „Локо“ от 
Пловдив през първо-
то полувреме про-
блеснаха надежди, че 
най-накрая „белите“ 
ще вкарат гол. Но бив-
шият вратар на „Сла-
вия“ Йордан Господи-
нов показа отлична 
форма, отразявайки 
опасни удари на Лаза-
ров и Златинов. Спа-
сяванията му сякаш 
отчаяха гостите, които 
през втората част бяха 
безкрайно апатични. 
Резервата Абушев из-
веде „смърфовете“ на-
пред в 49-ата минута, а 
до края на мача Кушев 
и възпитаниците му 
демонстрираха пълна 
безидейност и безпо-
мощност. В яда си Вик-
тор Генев извърши два 
груби фаула и бе изго-
нен с червен картон. 

Свободното 
падане продължи

и срещу последния в 
класирането „Миньор“ 
(Перник) на „Овча ку-
пел“, където „Славия“ 
изигра най-слабия си 
мач през сезона. „Бе-
лите“ могат да са бла-
годарни единствено 
на рефера Иван Кири-
лов, който не зачете 
гол на бразилеца Том 
в тяхната врата. И ги 
спаси от напълно за-
служена загуба сре-

щу разпадащ се тим 
с посредствени фут-
болисти, които нямат 
никаква мотивация в 
първенството. Напъ-
лно логично прозвуча-
ха призивите за остав-
ка на Кушев, под чието 
ръководство мачовете 
без вкаран гол се уве-
личиха на четири. 

Мнозина от привъ-
ржениците си помис-
лиха, че по-лошо няма 
как да стане и че в го-
стуването на „Ботев“ 
във Враца най-накрая 
отборът ще надигне 
глава. Уви, и там те си 
тръгнаха без точки, 
макар да надиграха 
съперника по всички 
показатели. Безумни 
пропуски направиха 
Мацуи, Живко Же-
лев, Здравко Лазаров, 
Петър Димитров, а 
при една от малкото 
си атаки врачани стиг-
наха до победен гол на 
Александър Якимов. 

Оставката 
на Кушев

най-накрая бе факт, а в 
публичното простран-
ство се завъртяха най-
различни имена за 
негов заместник – от 

ексиграча на „белите“ 
Петър Александров, 
през носителя на Купа 
и Суперкупа на Бълга-
рия с ЦСКА Милен Ра-
дуканов, до мистерио-
зен руски специалист, 
останал неназован. 
Ръководството, оказа 
се, имаше съвсем дру-
ги планове – след сре-

ща с Кушев босът Вен-
цеслав Стефанов обя-
ви, че няма намерение 
да сменя треньора 
въпреки кошмарната 
серия в първенството. 
И у запалянковците се 
загнезди предчувстви-
ето, че лошият сън ще 
продължи поне до зи-
мата. 

Срещу 
„Лудогорец“

никой не очакваше по-
беда, затова и мнози-
на приеха като успех 
нулевото равенство в 
двубоя с шампиони-
те. Срещата бе на от-
чайващо слабо ниво 
– видя се, че и разград-
чани са много далеч от 
равнището си от ми-
налия сезон. Но и „бе-
лите“ с нищо не пока-
заха, че има поводи за 
оптимизъм в юбилей-
ния сезон – в защита 
се бранеха здраво, но 
в атака за кой ли път 
не успяха да измис-
лят нищо съществено. 
Единствено резерва-
та Акийоши излезе на 
стрелкова позиция 
през втората част, но 
шутът му бе спасен. 

Искра надежда

проблесна през 
първото полувреме 
на мача с „Етър“ във 
Велико Търново. Тога-
ва славистите играха 
доста добре, а попа-
дението на Владислав 
Златинов за 0:1 сложи 
край на 595 поредни 
игрови минути суша в 
„А“ група. Уви, и този 
път три точки не бяха 
спечелени – в 72-ата 
минута Саидходжа 
изравни и увеличи 
тъжната славистка по-
редица без победа на 
вече 7 срещи (8, ако 
броим и равенството с 
„Любимец“ за купата).

Справка в истори-
ята показва, че „Сла-
вия“ все още е далеч 
от най-тежката серия 
от 10 мача без успех 
(сезон 1998/99). Идват 
обаче тежък сблъсък 
с „Черноморец“ в Бур-
гас и дерби срещу 
„Левски“. И няма да е 
чудно, ако в юбилей-
ния сезон вместо ре-
корди бъдат постигна-
ти антирекорди...

Страниците 
подготви:

Иван ЖИКОВ

С гола си във 
Велико Търно-

во Владислав 
Златинов 

сложи край на 
595 минути 

голова суша за 
„Славия“ в „А“ 

група

Испанецът Уго Лопес (вляво) се завърна в игра за „бе-
лите“ срещу „Етър“, но серията без победа продъ-
лжи и в Старопрестолния град 
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След изиграване-
то на първите срещи 
от 1/16-финалите в 
турнира за Купата на 
България в „Славия“ 
всички могат да са ра-
достни единствено от 
променения регла-
мент на надпреварата. 
Благодарение на това, 
че елиминациите в 
състезанието вече ще 
стават при два мача на 
разменено гостуване, 
„белите“ все още не са 
записали поредното 
срамно отпадане на 
ранен етап от анони-
мен съперник. 

Ако старите правила 
бяха в сила, „Любимец“ 

надали щеше
да изпусне 

възможността да на-
пише най-славната 
страница от клубната 
си история на гърба на 
100-годишния клуб от 
столицата. Така, както 
през последното де-
сетилетие го направи-

Купа на България
Добре, че отново смениха регламента       

Инфарктно 2:2 в Любимец за купата събуди 
тъмни спомени от миналото

ха други анонимници 
като „Чавдар“ (Етропо-
ле), „Рилски спортист“ 
(Самоков), „Ботев“ 
(Криводол) и т.н. Които 
елиминираха славис-
тите в надпреварата за 
купата. Имайки пред-

вид играта от послед-
ните месеци, уви никак 
не е сигурно, че вто-
родивизионният клуб 
няма да си тръгне като 
победител и след ре-
ванша в София в петък. 

Героят за „Славия“, 

ако изобщо може да се 
говори за такъв в пър-
вия мач, се казваше 
Радослав Димитров. 
Защитникът с прякор 
Меси донесе равен-
ството 2:2 в четвъртата 
минута от добавеното 
време на срещата, след 
като допреди това 

не се виждаше 
как столичани 

ще се спасят от срамна 
загуба. Преди това още 
в 11-ата минута Или-
ян Трифонов (халф от 
Велико Търново, пре-
минал през състава на 
„белите“ по времето на 
Петър Хубчев и Альо-
ша Андонов), изненад-
ващо откри резултата. 
Малко след почивката 
гостите получиха пра-
во да изпълнят дузпа, 
която Здравко Лаза-
ров реализира за 1:1. 

В 60-ата минута Димов 
от домакините възста-
нови аванса на „Люби-
мец“, за да се стигне до 
инфарктния завършек 
и попадението на Ди-
митров. 

Срещата-реванш е 
на 23 ноември, петък, 
от 13:00 часа на „Овча 
купел“. 

Иван ЖИКОВ

КУПА НА БЪЛГАРИя

1/16-финал, 1-и мач, 31 ок-
томври 2012 г.

„Любимец“ - „Славия“ 2:2
„Славия“: 12. Е. Петров, 20. 

Р. Димитров, 6. Златков, 5. Альо-
шев, 18. Филипов, 14. Сандански 
(78 – 29. Калоянов), 21. Дяков, 23. 
Акийоши, 33. Тодоров, 77. Лаза-
ров, 9. Златинов (62 – 25. Чипев).

Голмайстори: 1:0 Трифо-
нов (11), 1:1 Лазаров (55-дузпа), 
2:1 Димов (60), 2:2 Р. Димитров 
(90+4).

Съдия: Мартин Богдев. 
Жълти картони: Сандански, 

Златинов, Филипов. 
Любимец, градски стади-

он, 900 зрители. 

„А“ група

6-и кръг, 23 септември 2012 г. 
„Славия“ - „Локомотив“ (Сф) 2:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. 

Желев, 6. Златков, 22. Генев, 14. Сандански, 
8. Янков (41 – 23. Акийоши), 10. Попара (46 
– 7. Мацуи), 88. П. Димитров, 77. Лазаров, 
9. Златинов (74 – 24. Стойков).

Голмайстори: 1:0 Златинов (20), 2:0 Р. 
Димитров (56).

Съдия: Таско Тасков.
Жълти картони: Желев, Генев, Р. Ди-

митров, Сандански, Мацуи.
София, ст. „Славия“, 3000 зрители. 

7-и кръг, 29 септември 2012 г. 
„Литекс“ - „Славия“ 5:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 

3. Желев, 6. Златков, 22. Генев, 21. Дяков, 
14. Сандански, 23. Акийоши (71 – 29. Ка-
лоянов), 88. П. Димитров, 77. Лазаров, 9. 
Златинов (64 – 17. Коконов). 

Голмайстори: 1:0 Г. Миланов (48-дуз-
па), 2:0 Ваюши (57), 3:0 Ваюши (69), 4:0 Цве-
тков (72), 5:0 Иса (84).

Съдия: Радан Мирянов.
Жълти картони: Златков, Генев, Ла-

заров. 
Ловеч, гр. стадион, 700 зрители.

8-и кръг, 6 октомври 2012 г.
„Славия“ - ЦСКА 0:2
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 

3. Желев, 6. Златков, 22. Генев (72 – 23. 

Акийоши), 18. Филипов, 14. Сандански, 
25. Чипев (82 – 29. Калоянов), 88. П. Ди-
митров (65 – 17. Коконов), 77. Лазаров, 9. 
Златинов.

Голмайстори: 0:1 Саша (1), 0:2 Венков 
(90).

Съдия: Калин Людмилов. 
Жълти картони: Петков, Желев, Р. Ди-

митров. 
София, ст. „Славия“, 3500 зрители.

9-и кръг, 21 октомври 2012 г. 
„Локомотив“ (Пд) - „Славия“ 1:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 

3. Желев, 6. Златков, 22. Генев, 14. Сандан-
ски, 23. Акийоши, 17. Коконов (62 – 88. П. 
Димитров), 7. Мацуи (87 – 25. Чипев), 77. 

Лазаров, 9. Златинов 
(72 – 29. Калоянов).

Голмайстор: 1:0 
Абушев (49).

Съдия: Стефан 
Спасов. 

Жълти картони: 
Петков, Генев.

Червен картон: 
Генев. 

Пловдив, ст. 
„Локомотив“, 3000 
зрители.

10-и кръг, 27 ок-
томври 2012 г. 

„Славия“ - „Ми-
ньор“ (Пк) 0:0

„Славия“: 1. Пе-
тков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 
21. Дяков, 23. Акийоши, 25. Чипев, 24. 
Стойков (46 – 88. П. Димитров), 7. Мацуи, 
77. Лазаров, 39. Калоянов (59 – 17. Коко-
нов (63 – 9. Златинов)).

Съдия: Иван Кирилов. 
Жълти картони: Петков, Желев, Ма-

цуи. 
София, ст. „Славия“, 400 зрители.

11-и кръг, 4 ноември 2012 г. 
„Ботев“ (Вр) - „Славия“ 1:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 

3. Желев, 6. Златков, 21. Дяков, 5. Альошев 
(78 – 29. Калоянов), 14. Сандански (60 – 9. 
Златинов), 10. Попара (52 – 33. Тодоров), 

88. П. Димитров, 7. Мацуи, 77. Лазаров. 
Голмайстор: 1:0 Якимов (29).
Съдия: Георги Йорданов. 
Жълти картони: Златков, П. Дими-

тров, Тодоров. 
Враца, ст. „Христо Ботев“, 1000 зри-

тели. 

12-и кръг, 10 ноември 2012 г. 
„Славия“ - „Лудогорец“ 0:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 

3. Желев, 6. Златков, 22. Генев, 5. Альошев 
(78 – 14. Сандански), 21. Дяков, 10. Попара 
(54 – 23. Акийоши), 88. П. Димитров, 77. Ла-
заров, 17. Коконов (61 – 9. Златинов).

Съдия: Стефан Спасов. 
Жълти картони: Петков, Златков, П. 

Димитров, Лазаров. 
София, ст. „Славия“, 600 зрители. 

13-и кръг, 17 ноември 2012 г. 
„Етър“ (ВТ) - „Славия“ 1:1
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 

3. Желев, 5. П. Петров, 22. Генев (77 – 25. 
Чипев), 21. Дяков, 71. Лопес (64 – 14. Сан-
дански), 23. Акийоши, 88. П. Димитров, 77. 
Лазаров, 9. Златинов (75 – 29. Калоянов).

Голмайстори: 0:1 Златинов (21), 1:1 
Саидходжа (72).

Съдия: Таско Тасков.
Жълт картон: Дяков. 
В. Търново, ст. „Ивайло“, 1000 зри-

тели. 

СТАТИСТИКА

В последните девет мача славистката агитка 
имаше повод за радост само в столичното дерби 
с „Локомотив“

Радослав Ди-
митров спа-
си „Славия“ 
от поредна 
позорна загу-
ба, този път 
в Любимец

Здравко
Лазаров:
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След силния старт 
на сезона „Сла-
вия“ изпадна в 

една от най-тежките 
кризи на резултати в 
историята си. Основна 
причина за липсата на по-
беди е нападението, кое-
то в 6 мача за първенство 
не успя да реализира нито 
един гол. Пред вестник 
„Славия“ една от звезди-
те в атака – ветеранът 
Здравко Лазаров, даде 
своето мнение за случва-
щото се. 

- Здравко, срещу 
„Етър“ отново не спече-
лихте три точки, но поне 
прекратихте кошмарна-
та серия без гол в шам-
пионата. Какво не ви до-
стигна за победа?

- Един гол. Бяхме ли 
вкарали при 1:0, нямаше 
да имаме никакви пробле-
ми да бием. А точно тогава 
пред нас се откриха доста 
шансове, поне три сто-
процентови възможности 
изпуснахме! Наистина не-
вероятни положения. А 
след това, през второто 
полувреме, нелепа греш-
ка в защита доведе до 
1:1. Много съжаляваме, 
наистина, тази победа ни 
трябваше. 

- Ти си сред най-
опитните играчи в тима. 
Случвало ли ти се е до-
сега в кариерата да 
играеш за отбор, който 
в седем мача – дори 8, 
ако броим и този с „Лю-
бимец“, да не може да 
надвие съперник?

- Честно да си кажа, не 
ми се е случвало. За първи 
път ми е сега. Не знам, ня-
мам обяснение. Направо 
невероятно е в каква дуп-
ка изпаднахме. Тръгнах-
ме перфектно в първен-
ството, до един момент и 
играта, и резултатите ни 
бяха много добри. После 
какво стана... Нямам думи, 
просто. 

- Очевидна е връзка-
та с контузията на Чав-
дар янков – преди трав-
мата му печелихте. Но 
все пак в състава сте 
доста опитни изпълни-
тели – ти, Живко Желев, 
Георги Петков, Влади 
Златинов, все играчи с 
качества за по-челно 

класиране...
- Да, така е. Но от друга 

страна сме 4-5 от 11 на те-
рена. Не знам. Надявам се 
още сега да бием в реван-
ша за купата и да тръгнем 
нагоре. Мисля, че по-
надолу от това в момента 

няма накъде 
да паднем. 

- Имало ли е конфлик-
ти между вас? Обвиня-
вате ли се взаимно за 
кризата?

- Не. Няма такова нещо. 
Опитваме се заедно да 
излезем от тежкото поло-
жение. Явно е, че някои 
не издържат на голямото 
напрежение. Но полагаме 
усилия да им помогнем. 

- Загубихте ли вече 
шансове за евротурни-
рите, каквато цел си бях-
те поставили през лято-
то? Изоставате с девет 
точки от третото място...

- Девет точки са и мно-
го, и малко. Има как да 
бъдат стопени до края на 
шампионата. Важното е да 
вземем максимума от два-
та мача, които ни остават 
през есенния полусезон. 
А след това, да сме живи и 

здрави, да направим сил-
на подготовка и качестве-
на селекция с три-четири 
класни нови попълнения. 
Лично мое мнение е, че 
така не може да продъ-
лжава, нужни са ни свежи 
сили. 

- Когато Мартин Ку-
шев обяви, че си пода-
ва оставката след 0:1 от 
„Ботев“ във Враца, ти бе 
първият, който се застъ-
пи за него...

- Естествено, че ще го 

подкрепя. Вижте, и Моу-
риньо да вземем в „Сла-
вия“ в момента, ситуаци-
ята просто е такава, че и 
той нищо няма да успее да 
направи. Нищо! 

Не е виновен 
Кушев

– той ни тренира, казва 
ни какво да правим. И уж 
всичко е точно, излизаме 
на терена и все повтаряме 
едни и същи елементарни 
грешки. В тренировките 
ни се получават неща-
та, има и настроение, а в 
официалните мачове не 
можем да вкараме един 
гол. Направо нямам думи 
за това, което ни се случва 
от повече от месец насам. 

- До края на полусе-
зона ви остават тежко 
гостуване на „Черно-

ме по-добре. Защо не мо-
жем да бием по-слабите, 
това е загадката. Но ще се 
повторя – да сме живи и 
здрави, с 3-4 нови състе-
затели напролет ще се 
вдигнем нагоре. 

- Предстои ви дома-
кинство на „Любимец“ 
за купата. Инфарктното 
2:2 в първия мач гаран-
тира ли ви продължава-
не напред в турнира?

- Не, нищо не може да 
се каже. В България сили-
те са толкова изравнение, 
че няма разлика дали 
съперникът ти е от „А“ гру-
па или от втория ешелон. 
Сигурен съм, че 

с „Любимец“ ще
е много 
труден мач. 

Но се надявам да го 
вземем и да тръгнем на-
горе. Турнирът за купата 
е голямата ни надеж-
да, ако не успеем да си 
възвърнем позициите в 
първенството. Клише е, 
но е вярно – това е най-
краткият път към евротур-
нирите. Ще се стараем да 
стигнем до финала и да го 
спечелим, за да ознамену-
ваме юбилейния сезон. 

- След последния ти 
престой в „Славия“ има-
ше търкания с агитката, 
тъй като избра да игра-
еш в ЦСКА...

- Не, не, нямам никак-
ви проблеми с публиката. 
Разбираме се идеално. 

- Какво е личното ти 
желание – ще останеш 
ли в отбора и през вто-
рия полусезон?

- Естествено! Дойдох 
тук с обещанието да по-
могна, с каквото мога, тази 
година. Така че ще играя 
и напролет. Договорът ми 
е до лятото. Е, все пак не 
опира само до моето же-
лание. Но най-важното е 
да вземем трите оставащи 
мача, после ще мислим. 

- Вече си почти на 37 
години. Мислил ли си 
колко още ще играеш и с 
какво ще се занимаваш 
след това?

- Поне до лятото със 
сигурност ще съм на те-
рените. И след това, ако 
нямам контузии, имам 
сили и се чувствам добре, 
ще продължа да се състе-
завам. За момента усе-
щам, че нямам проблем с 
възрастта. 

Иван ЖИКОВ

Здравко
Лазаров: “Трябват ни 4 класни 

нови попълнения”
За първи път в кариерата ми играя в тим, 
който не може да бие в осем мача поред

Това е той
Име: Здравко Иванов Лазаров
Роден на: 20 февруари 1976 г.
Роден в: Габрово, България
Ръст: 177 см
Позиция: Крило, нападател
Първи клуб: „Локомотив“ (Септември)
Кариера
Период Клуб  Мачове/Голове
1991-1992 „Локо“ (Септ)  14/3
1992-1995 „Янтра“   48/16
1994 „Локо“ (Септ)-наем  7/0
1995-1996 ЦСКА   14/3
1996-1997 „Янтра“   40/19
1997-1998 „Миньор“ (Пк)  28/7
1998-1999 „Левски“   23/4
1999-2000 „Славия“   32/10
2000-2003 „Коджаели“ (Тур)  79/24
2003-2006 „Газиантеп“ (Тур)  88/37
2006-2007 „Ерчъйе“ (Тур)  31/9
2007-2008 „Славия“   8/5
2008  „Шинник“ (Рус)  14/2
2008-2009 ЦСКА   15/3
2009-2010 „Черно море“  10/1
2010-2012 „Локомотив“ (Пд)  67/23
2012-? „Славия“   12/2

морец“, който се нами-
ра в отлична форма, и 
домакинство на канди-
дат-шампиона „Левски“. 
Мислиш ли, че точно 
срещу тях можете отно-
во да надигнете глава?

- Да, победи срещу та-
кива противници ще ни 
върнат и позагубеното 
самочувствие. Видяхте, че 
срещу „Лудогорец“ играх-
ме добре, взехме заслуже-
на точка. Явно е, че срещу 
по-силните се представя-

Здравко Лазаров се надява „Славия“ да е намерила вече 
пътя към победите
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XXII последен кръг

Японското списа-
ние „Уийкли Сокър 
Дайджест“ публи-
кува в броя си от 30 
октомври 2012 г. об-
ширен очерк за фут-
болиста на „Славия“ 
и екснационал на „са-
мураите“ Дайсуке 
Мацуи, направен от 
ко м а н д и р о в а н а т а 
в София репортер-
ка Терано Норико. 
Вестник „Славия“ го 
препечатва с незна-
чителни съкращения. 
Преводът е на Вален-
тин Жиков. 

6 октомври, 2012 г. 
Запътвам се към ста-
дион „Славия“, който 
се намира в столицата 
на България София. В 
трамвай номер 5 не 
се усеща атмосфера-
та, която обикновено 
предшества футболни 
срещи. Не се виждат и 
фенове с фланелки или 
други фенартикули. 
Все пак чувам думата 
„Славия“ няколко пъти 
в разговора на близ-
костояща до мен група. 
Вече съм сигурна, че 
ако тръгна след тях, ще 
стигна до правилното 
място. Държа ги под 
око. 

Когато слизам след 
тях от мотрисата, се 
учудвам – накъдето и 
да се обърна, не виж-
дам нито стадион, нито 
нещо, което да напом-
ня за такъв – кули за 
осветителни прожекто-
ри, например. Все пак 
всеки стадион от висша 
лига би трябвало да 
разполага с такива. Е, 

на „Славия“
осветление няма. 

В тунела към терена 
се засичам с пресата-
шето на клуба. „Много 
се радвам, че сте до-
шли чак от Япония да 
го интервюирате. За съ-
жаление обаче Дайсу-
ке е контузен и няма да 
играе в днешния мач“, 
казва той, докато наби-
ра номер на мобилния 
си телефон. Подава ми 
слушалката. От другата 

страна чувам гласа на 
Мацуи: „Как сте?“

Същия ден трябва да 
се играе градско дерби 
между „Славия“ и друг 
тим от София, който се 
казва ЦСКА. Агитката 
на гостите заема места 
на отсрещната трибу-
на. Зад мен, на офици-
алната са тези на „Сла-
вия“. „Днес привърже-
ниците ни са много“, 
споделя Мацуи, появил 
се със своите съотбор-
ници на терена непо-
средствено преди пър-
вия съдийски сигнал. 

Секунди след това 
ЦСКА вече води в ре-
зултата и преминава в 
дефанзивна тактика. 
Развитието на мача 
позволява на „черве-
ните“ да се приберат и 
да спират монотонното 
нападение на „белите“, 
след което да контра-
атакуват опасно. „Най-
важните ни трима игра-
чи са с контузии. Зато-
ва и не сме на обичай-
ното ниво – обяснява 
състоянието на отбора 

Мацуи. - В състава са 
се събрали доста тех-
ничари. Мисля, че сме 
много интересен тим. 
За съжаление, когато 
дойдат официалните 
срещи, момчетата не 
съумяват да разкрият 
истинския си потен-
циал на терена“. 

Дайсуке, който в на-
чалото на септември 
реши да смени Фран-
ция с България, дебю-
тира в своя нов свят 
през второто полувре-
ме срещу „Локомотив“ 
(София) няколко сед-
мици по-рано. Треньо-
рите харесват играта 
му и го гласят за титу-
ляр в гостуването на 
„Литекс“. Точно в деня 
преди отпътуването 
обаче той се оплаква от 
дискомфортно усеща-
не след тренировката. 
Оказва се, че е разтег-
нал мускулно влакно. 
„И тогава, и сега сре-
щу ЦСКА много исках 
да съм на терена. Но 
се опасявам, че ако се 
напрегна, състоянието 

ми ще се влоши. Затова 
с лекарите решихме да 
почивам още кръг-два“. 

В средата на втората 
част срещу „червените“ 
влиза още един японец 
– Тайсуке Акийоши. Въ-
преки смяната атаката 
на „Славия“ продължа-
ва да е лесно разгада-
ема. В края ЦСКА стига 
до още един гол – 0:2.

Акийоши е юноша 
на футболния тим на 
„Колеж Лутър“ в Кума-
мото. После преминава 
във филиала на „Алби-
рекс“ (Ниигата) в Син-
гапур, където прави 
професионален дебют. 
След това играе за още 
един сингапурски клуб 
- „Армд Форсис“. Мес-
ти се в „Славия“ през 
февруари тази година. 
„Дойдох в България, 
защото е в Европа. Тук 
със сигурност ще ме 
забележат по-лесно от 
по-големите първен-
ства на Стария конти-
нент. Посъветвах се и с 
Дай, той ми препоръча 
да осъществя трансфе-

ра“, казва Тайсуке, до-
като отстрани Мацуи 
тихо кима с глава. 

За Дайсуке това е 
девети сезон в Европа. 
В по-голямата част от 
останалите играе във 
Франция, има и поло-
вин година в Русия. 
„Дойдох в България със 
семейството ми. Тук хо-
рата са много вежливи, 
градът също е добър“, 
казва футболистът, 
който явно 

се наслаждава
на престоя си 
в София. 

Миналата есен „Ди-
жон“ влезе в елита на 
Франция, а треньорът 
бе гарантирал, че ще 
задържи Мацуи в със-
тава заради опита му. 
Дори бе казал, че за 
него играчът е „специа-
лен“. Дайсуке участва в 
три срещи, след което 
контузва тежко десния 
си крак. „Първо проб-
вах да играя на ин-
жекции. Не се получи, 
болката бе нетърпима. 
Отидох в Япония, къ-
дето се подложих на 
редица изследвания 
и на ядрено-магнитен 
резонанс. Разбра се, че 
връзките ми са толкова 
разтегнати, че според 
някои лекари бе по-до-
бре да са били скъсани. 
Казаха ми, че възста-
новяването ще отнеме 
два месеца, в които не 
мога дори да трени-
рам. Когато се излеку-
вах, треньорът вече не 
искаше да разчита на 
мен. Беше ми тъжно, 
чувствах се предаден и 
изоставен. Ако той ми 
бе гласувал доверие, 
със сигурност и сега 
физическото ми със-

Oтново от нулата
Искам да „подостря“ играта си, а не да 
се „ошлайфам“, твърди Дай Мацуи

Дайсуке Мацуи на фона на сектор „В” на стадион „Славия”. Така започва мате-
риалът за него в японското списание „Уийкли Сокър Дайджест“
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тояние щеше да е по-
добро. Щях да получа 
и адекватна оценка за 
свършената работа. Но 
какво да се прави. На 
няколко пъти пробвах 
да говоря с него, така и 
не ми обясни причини-
те си. Чух, че казвал, че 
настройката ми била 
лоша, че нямам воля да 
се възстановя. Никога 
не ми го е казвал в очи-
те. За всеки играч да е 
на терена е най-важно-
то нещо. Не мога да по-
вярвам, че реши да се 
отнесе така с мен. През 
януари се пробвах в 
полския „Легия“. Мно-
го исках да подпиша, 
но се появиха някол-
ко проблеми, заради 
които това не се случи. 
През лятото „Дижон“ 
изпадна и ме освобо-
диха от клуба“, разкри-
ва Мацуи. След като 
остава без отбор, той 
дълго време не знае 
къде ще продължи ка-
риерата си. „Правех 
всичко възможно, за 
да поддържам форма, 
тренирах самостоятел-
но. Чувствах огромно 
безпокойство. Добре 
че беше съпругата ми, 
която ме успокояваше. 
Каза ми: „Това е твоята 
работа. За да изкарваш 
пари, трябва да обика-
ляш света. Твоят живот 
е прекрасен, така че 
няма за какво да се тре-
вожиш. Направи това, 
което чувстваш, че е 
правилно“. Много съм 

щастлив, че тя е 
до мен. 

Така през септември 
се реших да дойда в 
„Славия“, споделя Дай-
суке. 

През 2004 г. той на-
пуска „Киото“ и под-
писва с „Льо Ман“ 
във втора дивизия на 
Франция, след което 
го вкарва в елита. След 
четири сезона там пре-
минава в „Сент Етиен“. 
Там не успява да се 
пребори да е титуляр 
и през 2009 г. се мести 
в „Гренобъл“. След мон-
диала в ЮАР получава 

няколко много изгод-
ни оферти. В края на 
краищата се озовава 
в руския „Том“, но като 
преотстъпен. Поло-
вин година по-късно 
се връща в „Гренобъл“. 
Френският клуб обаче 
фалира и изпада в пета 
дивизия. След още ня-
колко тежки месеца 
подписва с „Дижон“. 
„Там разчитаха много 
да помогна на тима в 
Лига 1. Подписах за 
две години, дори със 
семейството ми пла-
нирахме да живеем 
там. В крайна сметка 
се разочаровах много. 
Мисля си, че големите 
очаквания ме преца-
каха. Именно в такива 
моменти обаче хората 
израстват като човеци 
– когато в трудните ми-
гове избират да гледат 
напред и нагоре, а не 
се примиряват. Някол-
кото месеца, в които 
не играх за „Дижон“, 
мислих много. Опре-
делено се бях настро-
ил негативно, дори се 
съмнявах в собствена-
та си футболна стой-
ност. В крайна сметка 
осъзнах, че за да съм 
щастлив, трябва да се 

забавлявам. Бях сигу-
рен, че все още някъде 
в Европа има къде да 
го правя. Приех реал-
ностите, че няма да ос-
тана в „Дижон“, правих 
самостоятелни упраж-
нения.  Лошото бе, че 
не можех да изляза на 
терена и поне да оста-
вя някаква статистика 
след себе си. Тези дни 
на изпитания минаха 
бързо, защото успя-
вах да ги оползотворя. 
Крепеше ме единстве-
но тази мисъл – че съм 
щастлив човек и че 
животът ми ме кара да 
се усмихвам“, разкрива 
Мацуи. 

Егоист на терена

„Днес, когато съм на 
31 години, ми се иска 
да съм егоист на тере-
на. По принцип това е 
характерно за млади-
те състезатели. А като 
се натрупат годините, 
улягаш, „ошлайфаш“ се, 
ставаш отборен играч. 
Това е естественият път 
на развитие на футбо-
листа. Но аз не искам да 
се „ошлайфам“, искам 
да поддържам стила 
си на игра „изострен“. 
Искам да имам пълната 

свобода да се забавля-
вам на терен. Искам да 
задържам топката, да 
мешам, да подавам, да 
вкарвам, да играя и в 
защита. Радвам се, че в 
„Славия“ имам възмож-
ност да се впиша в този 
образ“. 

Мацуи, който посто-
янно говори за заба-
вление и щастие, всъщ-
ност води тежка еже-
дневна битка, защото 
се е завърнал отново 
в началото и в Бълга-
рия започва всичко 
от нулата. „Ако играя 
така, както аз си искам, 
вероятно ще изпъкна 
и ще ме забележат“. 
Докато го слушам, си 
спомням за времената, 
в които бе голяма звез-
да във Франция. Тъж-
но е да гледаш играч, 
станал жертва на тол-
кова много негативни 
обстоятелства. Сякаш 
е паднал в умело нагла-
сен капан. 

“В „Славия“ в момен-
та не играем комби-
нативен футбол. Това 
трябва да се промени. 
Мисля, че затова ме 
привлякоха в състава 
– казва Дайсуке, усмих-
вайки се. - Това е много 
характерно за тимове, 

които през шест месе-
ца сменят съставите си. 
Според мен комбина-
тивен футбол означава 
не само да си подаваме 
в триъгълници, чети-
риъгълници и други 
фигури. Трябва усеща-
нията на всички в тима 
да са като едно цяло, за 
да се получи“. 

Сред японските 
футболисти Мацуи се 
нарежда веднага след 
Юничи Инамото по 
брой на сезоните в Ев-
ропа. Затова усещам, 
че той отново ще успее. 
„Когато сменям съста-
ва, винаги чувството е 
ново и свежо. Трябва 
да търся своето място 
в самия клуб. Харесва 
ми да стартирам от ну-
лата. В никакъв случай 
нивото в България не е 
високо. Затова и транс-
ферът ми тук може да 
изглежда като крачка 
назад. Иска ми се обаче 
отново да се изкачвам 
нагоре. Зажаднял съм 
за футбол“, казва ми 
още Мацуи. 

Терано НОРИКО 
Сп. „Уийкли Сокър 

Дайджест“

Факсимиле от статията за Дайсуке Мацуи от японската журналистка Терано Норико     
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Детският отбор от 
подготвителната група 
от школата на “Славия”, 
родени през 2000 годи-
на, спечелиха два тро-
фея за една седмица 
през октомври.

Воденият от старши 
треньора Цветослав 
Алтънов тим триумфи-
ра на турнир в Маке-
дония с участието на 
балкански състави, без 
да допусне нито един 
гол в три мача. В пред-
варителната група “бе-
лите” победиха “Вар-
дар” (Скопие) с 10:0 и 
“Партизан” (Гевгелия) с 
5:0. На финала малките 
слависти надвиха и до-
макините от Велес с 3:0.

На надпреварата в 
Банско пък, тимът на 
“Славия” спечели тур-
нир по футбол 7, като 
в мача за трофея на-
дигра “Септември” (Си-
митли) с категоричното 
4:0.

В същото време 
продължават първен-
ствата в Елитните юно-
шески групи на Бълга-
рия до 17 и 19 години. 
При старшата възраст 
славистите, водени от 

Християн Войнов, за-
писаха загуба с 2:4 от 
ЦСКА и равенство с 
“Литекс” 1:1. В пред-
стоящия 15-и кръг на 
шампионата предстои 
голямото дерби с “Лев-
ски”, което ще опреде-
ли до голяма степен 
пътя на “Славия” през 
пролетния дял от шам-
пионата. За момента 
“белите” се намират на 
шесто място във вре-
менното класиране с 

актив от 21 точки.
При младшата 

възраст младите на-
дежди от школата на 
най-стария български 
клуб заемат седмо мя-
сто в подреждането с 
23 точки. Възпитаници-
те на Владимир Иванов 
загубиха от “Левски” 
с 0:1, но регистрира-
ха важни победи над 
“Черно море” (3:0 у 
дома) и над “Черномо-
рец” (2:0 в Бургас).  

Участието на мла-
дежките отбори на 
“Славия” в контролни 
срещи с българските 
юношески национал-
ни отбори доведе до 
отлагането на някои 
от мачовете в първен-
ствата на “белите”. Ако 
въпросните двубои 
бъдат спечелени, тога-
ва славистите ще имат 
сериозни шансове да 
се намесят в борбата за 
призовите места през 

пролетния дял от шам-
пионатите при юноши-
те. Контролните сре-
щи между България и 
“Славия” са поредното 
доказателство за без-
спорната класа в дет-
ско-юношеската школа 
на най-стария роден 
клуб, защото остана-
лите водещи школи у 
нас все още не са били 
канени за спаринги с 
“трикольорите”.

Асен ДАСКАЛОВ

 

                         VI кръг
„Локомотив” (София) – „Черно море” 1:2
„Ботев (Пловдив)” – „Спартак” (Плевен)                 анулиран
„Пирин 2001” (Бл) – „Видима-Раковски” 2:0
„Литекс” (Ловеч) – „Черноморец” (Бургас) 2:1
„Левски” – „Спартак” (Варна) 6:1
„Славия” – ЦСКА 2:4
„Ботев” (Враца) – „Любимец 2007” 2:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Велбъжд” (Кюстендил) 2:1

                           VII кръг
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Локомотив” (София) 2:1
„Любимец 2007” – „Чавдар” 2:1
ЦСКА – „Ботев” (Враца) 2:4
„Спартак” (Варна) – „Славия” 1:3
„Черноморец” (Бургас) – „Левски” (София) 6:0
„Видима-Раковски” – „Литекс” (Ловеч) 0:2
„Спартак” (Плевен) – „Пирин 2001” (Бл) анулиран
„Черно море” – „Ботев” (Пловдив) 0:2

                           VIII кръг
„Локомотив” (София) – „Ботев” (Пловдив) 1:5
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Черно море” 1:3
„Литекс” (Ловеч) – „Спартак” (Плевен) анулиран
„Левски” – „Видима-Раковски” 8:1
„Славия” – „Черноморец” (Бургас) 3:1
„Ботев” (Враца) – „Спартак” (Варна) 1:2
„Чавдар” (Етрополе) – ЦСКА 0:1
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Любимец 2007” 0:0

Децата на “Славия” спечелиха две купи
Малките 

слависти от 
набор-2000, 

с треньор 
Цветослав 

Алтънов 
ликуват с 
поредния 

трофей 

                           IX кръг
„Любимец 2007” – „Локомотив” (София) 3:0
ЦСКА – „Велбъжд” (Кюстендил) 3:1
„Спартак” (Варна) – „Чавдар” (Етрополе) 0:4
„Черноморец” (Бургас) – „Ботев” (Враца) 4:0
„Видима-Раковски” – „Славия” 2:1
„Спартак” (Плевен) – „Левски” анулиран
„Черно море” – „Литекс” (Ловеч) отложен
„Ботев” (Пловдив) – „Пирин 2001” (Бл) отложен

                           X кръг
„Локомотив” (София) – „Пирин 2001” (Бл) 0:1
„Литекс” (Ловеч) – „Ботев” (Пловдив) 2:0
„Левски” – „Черно море” 1:0
„Славия” – „Спартак” (Плевен) анулиран
„Ботев” (Враца) – „Видима-Раковски” 4:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Черноморец” (Бургас) 0:0
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Спартак” (Варна) 0:1
„Любимец 2007” – ЦСКА 0:3

                           XI кръг
ЦСКА – „Локомотив” (София) 4:1
„Спартак” (Варна) – „Любимец 2007” 1:2
„Черном.” (Бургас) – „Велбъжд” (Кюстендил) 5:0
„Видима-Раковски” – „Чавдар” (Етрополе) 2:2
„Спартак” (Плевен) – „Ботев” (Враца) анулиран
„Черно море” – „Славия” отложен
„Ботев” (Пловдив) – „Левски” отложен
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Литекс” (Ловеч) отложен

                           XII кръг
„Локомотив” (София) – „Литекс” (Ловеч) отложен
„Левски” – „Пирин 2001” (Благоевград) отложен
„Славия” (София) – „Ботев” (Пловдив) отложен
„Ботев” (Враца) – „Черно море” 1:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Спартак” (Плевен) анулиран
„Велбъжд” (Кл) – „Видима-Раковски” (Севлиево) 2:3
„Любимец 2007” (Любимец) – „Черноморец” (Бургас) 0:3
ЦСКА – „Спартак” (Варна) 3:0

                           XIII кръг
„Спартак” (Варна) – „Локомотив” (София) 3:0
„Черноморец” (Бургас) – ЦСКА 4:1
„Видима-Раковски” – „Любимец 2007” 1:0
„Спартак” (Пл) – „Велбъжд” (Кюстендил) анулиран
„Черно море” – „Чавдар” (Етрополе) 2:1
„Ботев” (Пловдив) – „Ботев” (Враца) 7:0
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Славия” 0:2
„Литекс” (Ловеч) – „Левски” 2:1

                           XIV кръг
„Локомотив” (София) – „Левски” 0:3
„Славия” – „Литекс” 1:1
„Ботев” (Враца) – „Пирин 2001” (Благоевград) 2:2
„Чавдар” (Етрополе) – „Ботев” (Пловдив) 1:1
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Черно море” 1:3
„Любимец 2007” – „Спартак” (Плевен) анулиран
ЦСКА – „Видима-Раковски” 5:0
„Спартак” (Варна) – „Черноморец” (Бургас) 0:4

Статистика

Елитна юношеска група до 19 години  
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         XV кръг, на 24 и 25 ноември
„Черноморец” (Бургас) – „Локомотив” (София)
„Видима-Раковски” – „Спартак” (Варна)
„Спартак” (Плевен)  – ЦСКА
„Черно море” – „Любимец 2007”
„Ботев” (Пловдив) – „Велбъжд” (Кюстендил)
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Чавдар” (Етрополе)
„Литекс” (Ловеч) – „Ботев” (Враца)
„Левски” – „Славия”

Временно класиране:
1. “Черно море” 11 8 1 2 24-12 25 т.
2. “Черноморец” 13 7 2 4 34-14 23
3. “Литекс” 10 7 2 1 28-11 23
4. “Левски” 11 7 1 3 35-15 22
5. ЦСКА 14 7 1 6 32-24 22
6. “Славия” 11 6 3 2 22-15 21
7. “Ботев” (Пловдив) 10 5 3 2 24-11 18
8. “Пирин 2001” 10 5 2 3 18-11 17
9. “Чавдар” 13 3 5 5 18-15 14
10. “Спартак” 13 4 1 8 13-34 13
11. “Любимец” 13 4 1 8 13-34 13
12. “Ботев” (Враца) 13 3 3 7 17-29 12
13. “Велбъжд” 13 3 3 7 13-27 12
14. “Видима-Раковски” 13 3 3 7 17-38 12
15. “Локомотив” (София) 12 2 1 9 11-29 7

                           VI кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Чавдар” (Етрополе) 2:0
„Сливен 2000” – ЦСКА 1:2
„Ботев” (Враца) – „Славия” 1:3
„Локомотив” (Пловдив) – „Видима-Раковски” 1:1
„Лудогорец” (Разград) – „Ботев” (Пловдив) 1:0
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Черноморец (Бс) 1:1
„Берое” (Стара Загора) – „Черно море” 1:1
„Векта” (Пловдив) – „Левски” 1:5

                           VII кръг
„Левски” – „Литекс” (Ловеч) 1:0
„Черно море” – „Векта” (Пловдив) 1:3
„Черноморец” (Бургас) – „Берое” (Ст. Загора) 1:2
„Ботев” (Пловдив) – „Пирин 2001” (Благоевград) 2:1
„Видима-Раковски” – „Лудогорец” (Разград) 1:4
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив) 1:0
ЦСКА – „Ботев” (Враца) 9:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Сливен 2000” 5:3

                           VIII кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Сливен 2000” 1:1
„Ботев” (Враца) – „Чавдар” (Етрополе) 1:0
„Локомотив” (Пловдив) – ЦСКА 1:2
„Лудогорец” (Разград) – „Славия” 2:0
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Видима-Раковски” 4:0
„Берое” (Стара Загора) – „Ботев” (Пловдив) 2:1
„Векта” (Пловдив) – „Черноморец” (Бургас) 1:3
„Левски” – „Черно море” 2:0

                           IX кръг
„Черно море” – „Литекс” (Ловеч) 2:0
„Черноморец” (Бургас) – „Левски” 0:2
„Ботев” (Пловдив) – „Векта” (Пловдив) 0:1
„Видима-Раковски” (Севлиево) – „Берое” (Ст. Загора) 0:1
„Славия” – „Пирин 2001” (Благоевград) 0:2
ЦСКА – „Лудогорец” (Разград) 2:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив” (Пловдив) 1:0
„Сливен 2000” – „Ботев” (Враца) 4:1

                           X кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Ботев” (Враца) 2:0
„Локомотив” (Пловдив) – „Сливен 2000” 3:1
„Лудогорец” (Разград) – „Чавдар” (Етрополе) 3:2
„Пирин 2001” (Благоевград) – ЦСКА 1:3
„Берое” (Стара Загора) – „Славия” отложен
„Векта” (Пловдив) – „Видима-Раковски” 5:1
„Левски” – „Ботев” (Пловдив) отложен
„Черно море” – „Черноморец” (Бургас) 1:0

                           XI кръг
„Черноморец” (Бургас) – „Литекс” (Ловеч) 0:2
„Ботев” (Пловдив) – „Черно море” 1:2
„Видима-Раковски” – „Левски” 1:1
„Славия” – „Векта” (Пловдив) 2:1
ЦСКА – „Берое” (Стара Загора) 0:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Пирин 2001” (Благоевгр.) 1:3

„Сливен 2000” – „Лудогорец” (Разград) 1:0
„Ботев” (Враца) – „Локомотив” (Пловдив) 0:2

                           XII кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Локомотив” (Пловдив) 4:1
„Лудогорец” (Разград) – „Ботев” (Враца) 5:0
„Пирин 2001” (Благоевград) –„ Сливен 2000” 2:1
„Берое” (Стара Загора) – „Чавдар” (Етрополе) 1:1
„Векта” (Пловдив) – ЦСКА 0:0
„Левски” – „Славия” 1:0
„Черно море” – „Видима-Раковски” 4:0
„Черноморец” (Бургас) – „Ботев” (Пловдив) 0:0

                           XIII кръг
„Ботев” (Пловдив) – „Литекс” (Ловеч) 1:1
„Видима-Раковски” – „Черноморец” (Бургас) 2:0
„Славия” – „Черно море” 3:0
ЦСКА – „Левски” 1:2
„Чавдар” (Етрополе) – „Векта” (Пловдив) 2:1
„Сливен 2000” – „Берое” (Стара Загора) 0:5
„Ботев” (Враца) – „Пирин 2001” (Благоевград) 0:1
„Локомотив” (Пловдив) – „Лудогорец” (Разград) 3:0

                           XIV кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Лудогорец” (Разград) 4:0
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Локо” (Пловдив) 2:0
„Берое” (Стара Загора) – „Ботев” (Враца) 2:0
„Векта” (Пловдив) – „Сливен 2000” 0:2
„Левски” (София) – „Чавдар” (Етрополе) 2:1
„Черно море” – ЦСКА 2:0
„Черноморец” (Бургас) – „Славия” 0:2
„Ботев” (Пв) – „Видима-Раковски” (Севлиево) 2:0

                           XV кръг, 24 ноември
„Видима-Раковски” (Севлиево) – „Литекс” (Ловеч)
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)
ЦСКА – „Черноморец” (Бургас)
„Чавдар” (Етрополе) – „Черно море”
„Сливен 2000” – „Левски”
„Ботев” (Враца) – „Векта” (Пловдив)
„Локомотив” (Пловдив)  – „Берое” (Стара Загора)
„Лудогорец” (Разград)  – „Пирин 2001” (Благоевград)

 Временно класиране:
1. “Левски” 13 10 3 0 26-10 33 т.
2. “Пирин 2001” 14 9 2 3 27-14 29
3. “Лудогорец” 14 9 1 4 26-16 28
4. “Черно море” 14 8 2 4 24-17 26
5. “Литекс” 14 7 2 5 26-16 23
6. “Ботев” 13 7 2 4 18-9 23
7. “Славия” 13 7 2 4 19-13 23
8. “Берое” 13 6 4 3 19-10 22
9. ЦСКА 14 6 3 5 23-20 3 21
10. “Чавдар” 14 5 2 7 20-20 17
11. “Локо” (Пловдив) 14 5 1 8 16-19 16
12. “Видима-Р-ски” 14 4 3 7 15-25 15
13. “Векта” 14 4 1 9 17-26 13
14. “Черноморец” 14 3 3 8 12-17 12
15. “Сливен” 14 3 1 10 15-31 10
16. “Ботев” (Враца) 14 1 0 13 6-46 3

 I кръг
„Локомотив” (София) – „Люлин” 5:3
„Ботев 57” – „Славия” 2:7
„Левски” – „Септември” (София) 4:2
„Обеля” – „Левски-Раковски” 0:8
ЦСКА – „Нови Искър” 13:0

„София 2010” – „Чавдар” (Етрополе) 0:6
„Витоша” (Бистрица) – „Академик” (София) 3:1

 II кръг
„Академик” (София) – „София 2010” 1:3
„Нови Искър” – „Витоша” (Бистрица) 2:2
„Левски-Раковски” – ЦСКА 1:4
„Септември” (София) – „Обеля” 10:0
„Славия” – „Левски” 0:2
„Локомотив 101” – „Локомотив” (София) 0:14

 III кръг
„Ботев 57” – „Локомотив 101” 5:0
„Левски” – „Люлин” 2:0
„Обеля” – „Славия” 0:12
ЦСКА – „Септември” 1:0
„София 2010” – „Нови Искър” 4:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Академик” (София) 3:0
„Витоша” (Бистрица) – „Левски-Раковски” 1:5

 I кръг 
„Славия” – „Левски-Раковски” 1:0
„Интернационал” – „Чавдар” (Етрополе) 0:7
„Септември” – „Левски” 0:1
ЦСКА – „Локомотив” (София) 7:0

 II кръг 
„Интернационал” – „Септември” 1:5
„Левски-Раковски” – ЦСКА 1:1
„Левски” – „Славия” 4:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив” (София) 7:1

 III кръг
„Славия” – „Интернационал” 7:0
ЦСКА – „Левски” 3:3
„Септември” – „Чавдар” (Етрополе) 3:1
„Локомотив” (София) – „Левски-Раковски” 1:1

 

 I кръг
„ДИТ Спорт” – „Септември” 0:3
„Левски” – „Левски-Раковски” 8:0
ЦСКА – „Славия” 0:2
„Локомотив” (София) – „Чавдар” (Етрополе) 2:4

 II кръг
„Интернационал” – „Локомотив” (София) 3:5
„Чавдар” (Етрополе) – „ДИТ Спорт” 4:0
„Левски-Раковски” – ЦСКА 0:4
„Септември” – „Левски” 0:1
„Славия”   почива

 III кръг
„ДИТ Спорт” – „Интеранционал” 5:3
„Славия” – „Левски-Раковски” 4:0
„Левски” – „Чавдар” (Етрополе) 7:1
ЦСКА – „Септември” 1:2

„Славия” отново 
може да се похва-
ли с резултатно 
нападение при 
всички юношески 
отбори

Елитна юношеска група до 17 години

Столично първенство, 
юноши младша възраст „Б”, 

(родени 1997 година)

Столично първенство, деца „А” 
(родени 1998 година, първа група):

Столично първенство, деца „Б” 
(родени 1999 година, първа група)
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Поводът за разгово-
ра ни с председателя на 
клуба по кънки и хокей 
на лед „Славия” Георги 
Миланов е 60-тият му 
рожден ден. С родения 
на 8 септември 1952 г. 
дългогодишен вратар, 
треньор и ръководи-
тел разговаряме за 
старта на неговата 
кариера и събитията 
през годините, които е 
преживял като състе-
зател и ръководител.

- Г-н Миланов, 
спомняте ли си нача-
лото. Откъде започ-
нахте пътя си в хокей-
ната игра.

- Разбира се, че си 
спомням. Започнах 
да тренирам хокей в 
периода 1966-1967 г. 
в тогавашната школа 
към градския съвет на 
БСФС. Първи треньор 
там ми беше Митко Ген-
ков, който бе играл в 
„Ударник”. Само година 
по-късно – през 1968 
г. вече бях в „Славия”, 
където ме тренираше 
един от основателите 
на хокея в „белия” клуб 
– Димитър Войнов. По 
онези времена няма-
ше още разделение 
на юноши младша и 
старша възраст. Всички 
тренирахме и играех-
ме заедно. Като войник 
ме взеха в ЦСКА. Тогава 
„червените” бяха най-
силния отбор у нас, 
дългогодишен шам-
пион, със сериозни 
връзки със Съветския 
съюз. Треньор беше 
руснакът Вениамин 
Александров – едно от 
най-известните имена 
в световния хокей по 
онова време – двукра-
тен олимпийски шам-
пион като състезател 
със Сборная през 1964 
и 1968 г. и четирикра-
тен световен шампион. 
Можеше да остана при 
армейците, но след ка-
зармата предпочетох 
да се върна при „бе-

„Възстановяването на 
пързалката през 90-те години 
спаси хокея в „Славия”

Георги
Миланов:

лите”. Генерал Петко 
Симеонов (бащата на 
сегашния председател 
на ОСК „Славия” Влади-
мир Симеонов) беше в 
Строителни войски и 

съдейства за 
изграждането на 
пързалката 

на „Славия”. Беше ясно, 
че клубът ще има соб-
ствена база и ще може 
да се развива. Под 
ръководството на тре-
ньора Валентин Калев 
през 70-те спечелихме 
преходната Купа на в. 
„Отечествен фронт” 
(тогавашното наиме-
нование на Купата на 
България).

- През 1985 г. „Сла-
вия” печели титлата 
за първи път след 
31-годишна пауза. 
Вие сте участник в 
този мач, какво си 
спомняте?

- Беше здрава бит-
ка пред препълнените 
трибуни в Зимния дво-
рец. Поведохме с 6:1 
през първата третина, 
но след това „Левски” 
ни натиснаха и резул-

татът стана 6:5. Аз бях 
на вратата. Накрая 
беше здраво опълче-
ние, но повече голове 
не пуснах във вратата 
и триумфирахме със 
златните медали. Съот-
борници ми бяха Ва-
лентин Ждеров, Тодор 
Зарев, Корнели Анге-
лов, Пейчо Раленеков, 
Стефан Бъчваров, Ка-
лин Бучков, Истилиян 
Зарев, Златко Зинови-
ев. А треньор – покой-
ният вече „Лео” Пантев

- Този мач е в самия 
край на кариерата Ви 
като състезател.

- Да, следващия се-
зон ми беше последен 
на леда като хокеист. 
През есента на 1986 г. 

започнах като 
треньор в школата 

на „Славия” с юношите 
младша възраст. След 
това дойдоха години-
те на промяната. „Сла-
вия” излезе от шапката 
на Главно управление 
на строителни войски 
(ГУСВ), бяхме девоени-
зирани. Разформиро-
вани бяха тогавашните 

ДФС-та. (дружества за 
физкултура и спорт – 
бел. авт.).

- Големият про-
блем се оказва ба-
зата, която попада в 
ръцете на скандално 
известният бизнес-
мен Соломон Анжел.

- В началото на 90-
те години на миналия 
век базата действител-
но попадна в негови 
ръце. Пързалката беше 
превърната в склад, 
не работеше. Аз имах 
невероятния късмет 
да ме свържат с точ-
ните хора. Чрез Петър 
Миладинов (старши 
треньор в „Славия” по 
футбол през 1993 г.) 
установихме контак-
ти с фирма „Инко” – 
външнотърговско дру-
жество. Тогава те раз-
полагаха с невероятни 
финансови ресурси. 
Съгласиха се да помог-
нат на клуба, да възста-
новим инсталацията и 
да пуснем пързалката. 
Това е много трудо-
емък процес – минава 
се през един куп служ-
би – гражданска защи-
та, разрешителни за 
ползване на инстала-
цията с амоняка и куп 
други формалности. 
Въпреки всичко, успях-
ме. Подписа се договор 
за съвместна дейност 
с фирмата. Преди това 
наново бе учреден клу-
ба под името „Клуб по 
кънки и хокей на лед”. 
И договорът се склю-
чи между нас и „Инко”. 
За председател на 
управителния съвет бе 
утвърден г-н Димитър 
Луджев, министър в 
първото „синьо” прави-
телство. Аз станах за-
местник-председател 
на клуба. Куриозното 
е, че това положение 
се запази близо 10 го-

дини. Две-три години 
клубът чрез договора 
с „Инко” разполагаше с 
пари, имахме възмож-
ност за тренировъчни 
лагери. Макар и малка 
част от закупената по 
онова време екипи-
ровка се използва и до 
днес. Най-важното е, че 
чрез възстановяване-
то на пързалката (през 
1994 г. – бел. авт.) 

бяха спасени 
ледените спортове 

и хокея в „Славия”. Ина-
че всичко отиваше на 
тотална разруха.

- И следват пореди-
ца от успехи на „бели-
те” у нас.

- Да, от средата на 
90-ти години досега 
сме били почти не-
прекъснато шампиони. 
За съжаление, нивото 
в българския хокей не-
прекъснато е падало 
надолу. В медиите се 
показват само сканда-
ли, с които единствено 
се свързва хокея. Лип-
сват други клубове, 
в които да се работи 
системно и сериозно 
с децата и юношите. 
През последните го-
дини се опитваме да 
осигурим условия на 
най-талантливите под-
растващи да се разви-
ват в чужбина – Русия 
и Чехия, за да може 
след време да имаме 
състезатели, които да 
бъдат гръбнак на на-
ционалния отбор. Сега 
кризата сериозно ни е 
притиснала. Да се над-
яваме, че ще дойдат и 
по-добри времена.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Освен с успехите си начело на „Славия” като тре-
ньор, Георги Миланов може да се гордее и с отличия 
като национален селекционер. Момент от награж-
даването на треньора с бронзовия медал след послед-
ното световно първенство във Втора дивизия, група 
„Б”, състояло се в София през април тази година
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„Славия” даде 
дължимото на 
една от големите 
си фигури. На 23 ок-
томври бе офици-
алната церемония 
по кръщаването 
на комплекса с из-
куствени игрища 
на стадиона на 
името на Стоян 
Коцев-Кано. Чове-
кът, който изве-
де до исторически 
златен дубъл през 
1996 година люби-
мия си тим. 

Otkrivane

Deca i semeistvo

Treniori
   

Shami-July

Deca gledat
 

Терените на „бялата” школа вече 
се наричат Стоян Коцев-Кано

Тържествен миг: 
изпълнителният 
директор на ПФК 
„Славия” Веско Събев 
(вляво) и големият 
син на Стоян Коцев 
Христо откриват 
паметния знак

Семейство Коцеви и малките футболисти набор 2002, 
носители на купата от първия турнир „Стоян Коцев” и 
техният треньор Мариян Стоянов

Треньорският щаб на днешния „бял” тим отива на церемонията. 
Отляво надясно: Воин Войнов, Валентин Захариев, Мартин Кушев и 
Йордан Петков.

Славистката легенда Александър Шаламанов в 
разговор със съпругата на Стоян Коцев Жулиета

Младите 
славистчета 

отправили взор 
към легендата




