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Така скандираха мла-
дите слависти след края 
на изминалия сезон. Един 
шампионат, в който с ве-
ликолепните си изяви, 
„белите” напълно заслу-
жено спечелиха ценния 
трофей в първенството 
на юношите до 17 години. 
Успехът на момчетата на 
Владимир Иванов, доби-

„Бели” шампиони!

ва исторически акцент, с 
факта че титлата бе спе-
челена в знаковия сезон, 
когато най-старият бъл-
гарски клуб чества своята 
стогодишнина. Справка 
в аналите пък показва, 
че това е първи триумф 
в тази възрастова група 
за „Славия” от далечната 
1971 година. Което пре-

връща постижението на 
младите слависти в още 
по-стойностно. А като до-
бавим, че това са третите 
златни медали спечелени 
от „бялата” школа в по-
следните пет години и то 
в трите възрастови групи, 
се налага и друг извод: в 
ДЮШ на „Славия” знаят 
как се правят шампиони! 

Остава да 
се даде 
шанс и 
подкрепа 
на тези 
славистки 
възпита-
ници да намерят място, и 
в мъжкия отбор. Защото 
това всъщност е и основ-
ната роля на всяка една 

футболна школа. А мла-
дите слависти вече имат 
закалката да печелят и 
да бъдат първи. Това пък 
е онзи важен елемент, 
който липсва в последни-
те години на стадиона в 
полите на Витоша, когато 
играе представителният 
отбор. Може би приме-
рът на младите в бяло 
ще зарази и батковците. 
Пожелаваме им го още в 
новия сезон, който вече 
започва. 

На добър час!

Всичко преди старта на новия сезон на стр. 4-9

Интервю 
с Асен Букарев 
на стр. 6 
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Централният бра-
нител напълно заслу-
жено спечели играта 
на „белите” фенове за 
сезон 2012-2013. За де-
вети пореден път сла-
вистите осъществиха 
допитване в интернет 
сайта на НКС за избор 
на „Любимец на пу-
бликата”. Гласуването 
се осъществява след 
всеки изигран мач от 
отбора на „белия” клуб 
в шампионата или за 
купата. С най-много 
точки 422 тази годи-
на отличието заслужи 
Даниел Златков. Негов 
подгласник стана вра-
тарят Георги Петков 
с 376 точки, а призо-
вата тройка допълва 
Здравко Лазаров с 282 
точки. Доста е ино-

Днес ви 
п р е д с та в я м е 
спортното се-
мейство Мила-
нови. Мартин е 
дългогодишен 
хокеист в тима 
на „белите”, а 
съпругата му 
Оксана Потди-
кова е треньор-
ка по танци на 
лед в „Славия”. 
Техният син, 
шестгодишни-
ят Георги, също 
вече направи 
първите си 
стъпки на леда, 
като скоро 
вече е хванал и 
хокейния стик, 
като баща си и дядо си.  

Очакваме вашите снимки на малките по-
читатели на „Славия“ или на домашните ви 
любимци прегърнали „бялата” идея, или на 
някой друг интересен обект свързан със „Сла-
вия”, както и текст към тях. Всички изпратени 
фотоси до редакцията ще бъдат публикувани.

Навярно си спомня-
те виртуозната демон-
страция, която сътво-
риха младите хокеисти 
на „белите” на сцената 
на НДК по време на 
грандиозния концерт 
на 10 април. Уви, вече 
няколко години тези 
деца, а и останали-
те представители на 
клуб по хокей на трева 
„Славия”-2005” нямат 
възможност да прак-
тикуват любимата си 
игра. Лошото е, че от-
ношението към слави-
стите продължава да 
е меко казано странно 
от страна на родната 
федерация по хокей 
на трева (БФХТ). Това 

пролича и на тазгодиш-
ното  Общо събрание 
на организацията. В за-
лата не бяха допуснати 
редовно призованите 
за даване на обяснения 
по т.6 и т.7 от дневния 

ред Калоян Янев и Ан-
тони Ваканов - пред-
ставители на „белия” 
клуб. От ръководство-
то на БФХТ отказаха да 
предоставят на присъ-
стващите журналисти 

нормативните доку-
менти, обсъждани на 
събранието. 

Точка 6 от дневния 
ред б е „вземане на 
решение по жалба от 
Калоян Янев срещу 
председателя на БФХТ“. 
А пункт 7 е „вземане 
на решение съгласно 
определение на ад-
министративен съд 
София-град по дело, 
образувано по жалба 
на Антони Ваканов“. 
„Отказано е правото ни 
на защита, гарантирано 
от закона. Юристът на 
БФХТ не ни допусна без 
какъвто и да е мотив“, 
заяви пред журнали-
стите Ваканов. 

вативна схемата на 
идеалния отбор и тя е 
2-4-4: Петков; Златков, 
Желев; Янков, Попара, 
Иванов, Ливрамен-
то; Лазаров, Василев, 

П.Димитров, Златинов.
Юбилейното десето 

издание на надпрева-
рата започва на 22 юли 
със старта на новия 
шампионат.  

Жалко, че интели-
гентни и възпитани 
хора, като състезатели-
те и деятелите на „Сла-
вия”-2005” са държани 
настрана от хокейното 
движение у нас. Поред-
ното доказателство за 
любовта им към играта 
бе присъствието им в 
почивен ден в Пловдив 
пред залата, където се 
провеждаше форумът. 
Това бяха хора отдели-
ли време и собствени 
средства, за да са там, 
да изложат своята глед-
на точка и да покажат 
още веднъж, че са го-
тови да продължат да 
дават, а не да взимат от 
любимата си игра. 

Продължава неяснотата с „белия” хокей на трева

Всички обичат „Славия”Дани Златков взе приза 
за футболист на сезона 

1.Даниел Златков - 422 точки
2.Георги Петков - 376 точки
3.Здравко Лазаров - 282 
точки
4.Галин Иванов - 205
5.Антонио Ливраменто - 202
6.Радослав Василев - 132
7.Петър Димитров - 126
8.Живко Желев - 116
9.Павле Попара - 114
10.Чавдар Янков - 94
11.Владислав Златинов - 80
12-13.Богомил Дяков -66
12-13.Тодор Янчев - 66
14.Радослав Димитров -65

15.Тайсуке Акийоши - 57
16.Жозе Жуниор - 44
17.Виктор Генев - 41
18.Стефано Кунчев - 40
19.Иван Коконов - 38
20-21.Янко Сандански - 27
20-21.Димо Атанасов - 27
22.Николай Чипев - 21
23.Филип Филипов - 15
24.Мирослав Антонов -14
25.Тодор Колев - 13
26.Дайсуке Мацуи - 12
27.Петър Альошев - 10
28.Емил Петров - 5
29.Васил Калоянов - 3

Крайно класиране за 2012-2013:
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Отмина една 
тъжна за 
с л а в и с т и т е 

пролет. Навръх 100-го-
дишнината отборът се 
провали в мисията да 
се отчете подобаващо 
по случай юбилея. В 
първенството слаби и 
съмнителни мачове за-
личиха доброто пред-
ставяне в някои срещи, 
а отпадането със страх-
лива игра от „Берое“ за 
Купата на България пре-
ля чашата на търпение-
то на привърженици и 
ръководство. Част от 
опитните футболисти, 
които бяха ангажирани 
с една едничка цел – да 
спечелят трофей или 
поне да класират тима 
в Европа, тотално разо-
чароваха, а явните кон-
фликти на някои от тях 
с треньорското ръко-
водство допълнително 
съсипваха атмосферата 
в съблекалнята. 

Затова и най-сладки-
ят миг от сезона – ра-
венството 1:1 с предва-
рително обявилия се 
за шампион „Левски“ 
на „Герена“, нагарчаше. 
И донякъде логична бе 
последвалата раздяла с 
треньора Велислав Ву-
цов и с 15 футболисти, 
някои от които минава-
ха за основни фигури в 
състава. 

Все пак в началото 
на лятото станахме сви-
детели и на позитивни 
явления, свързани най-
вече с младата смяна от 
„бялата“ школа. Първо 
13-годишните спече-
лиха първенството на 
София с успех с 1:0 в 
последния кръг срещу 
„Левски“. Малко след 
тях републикански 
първенци станаха бат-
ковците им в елитната 
юношеска група до 17 
години, при това с ка-
тегоричен успех с 3:0 в 
най-важния двубой за 
титлата – отново срещу 
връстниците от „Гере-
на“. 

А новият треньор 
Асен Букарев вече не-
колкократно загатна, 
че именно школата ще 
е един от основните 

Дайте шанс на 
новия отбор   

приоритети в работа-
та му с представител-
ния отбор. Няколко от 
най-перспективните 
момчета прекараха 
подготовка с мъжете и 
по всичко личи, че през 
новото първенство все 
повече ще се разчита 
на тях. А да им помагат 

в израстването грижата 
ще имат ветерани като 
Георги Петков, Тодор 
Янчев и Чавдар Янков. 
Дано и тези обещания, 
дадени от Букарев, не 
се окажат просто прах 
в очите на запалянко-
вците. Често това се 
случваше при неговите 
предшественици – все-
ки заявяваше, че ще 
дава път на младите, а 
отборът се пълнеше с 
недоказани чужденци 
и доказали посредстве-
ността си кадри на дру-
ги български клубове. 

С работата си през 
лятото, макар и посте-
пенно, най-младият 
от настоящите старши 
треньори в „А“ група 
започна да печели до-
верието на специали-
сти и привърженици. 
Не само с резултатите 

в контролите (1 загу-
ба и 1 равенство при 4 
категорични победи), 
но и със стила на игра, 
доста различаващ се от 
дефанзивния на пред-
шественика му Вуцов, 
и с избора на футболи-
сти, които да изнасят 
тежестта на двубоите. 

Разбира се, за пре-
кален оптимизъм няма 
място – от ръковод-
ството недвусмислено 
обявиха, че съкраща-
ват сериозно разходите 
за предстоящия сезон, 

а целите драстично се 
свиват до „класиране в 
първата седмица“. И все 
пак поводи за повише-
ни очаквания не липс-
ват. Новодошлите по-
пълнения от Бразилия 
(и особено Фернандо 
да Силва) разнообрази-
ха качествено атаката 

на „белите“. По крилата 
отлична работа вършат 
Милен Василев и Алек-
сандър Александров. 
В халфовата линия ве-
тераните Янчев, Янев и 
Янков може да разчитат 
на подкрепа от младо-
ци като Балджийски, 
Даниел Васев и Янис 
Карабельов. Конкурен-
цията при крайните 
защитници се повиши 
с връщането на Георги 
Пашов, а липсата на на-
пусналия Даниел Зла-
тков в центъра на от-
браната може да бъде 
компенсирана от юно-
шите Велков и Ангелов 
или от намиращия се 
в добра форма Виктор 
Генев.

За да тръгне сме-

ло нагоре и да донесе 
поне малко радост в 
края на юбилейната 
година, отборът ще се 
нуждае и от подкрепа-
та на публиката. А като 
част от състава същото 
важи и за Галин Ива-
нов, който и през есен-
та се очаква да е една 
от ключовите фигури 
в него. Без значение 
какви са клубните му 
пристрастия, Галин е 
професионален фут-
болист. И в последните 
години показва, че в 
„Славия“ си изпълнява 
съвестно задължени-
ята като такъв. В този 
смисъл дали е плакал 
в съблекалнята след 
равенството 1:1 с „Лев-
ски“, няма никакво зна-
чение, защото измък-
натата на „Герена“ точка 
се дължи и на неговото 
участие в дербито. 

Разигралият се кон-
фликт между него и 
част от феновете при 
представянето на тима 
срещу „Ботев“ (Враца) 
може само да навре-
ди, но не и да помогне 
на клуба. А точно сега, 
повече от всякога, мла-
дият треньор Букарев 
и младият му отбор се 
нуждаят от здрава под-
крепа от привържени-
ците. 

Всяко ново начало 
заслужава да му се даде 
шанс. За критики вина-
ги има време. 

Иван ЖИКОВ

Рокаджиите от „Спринт” и „Импулс” подгряха „бе-
лите” фенове при представянето на отбора, като 
изпълниха своите песни посветени на „Славия”

Целите пред „Славия“ не са високи, 
но поводи за оптимизъм не липсват
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Кратката лятна 
пауза едва ли е 
била достатъ-

чна за новия треньор-
ски екип на „Славия“, 
за да окомплектова 
напълно готов и бое-
способен тим за сезон 
2013/14. Реформите в 
„А“ група, заради кои-
то първенството запо-
чва доста по-рано от 
обикновено, съвпад-
наха по време с гран-
диозната чистка, която 
ръководството на „бе-
лите“ предприе с края 
на последния шампио-
нат. Напуснаха цели 14 
футболисти, бяха при-
влечени доста нови, 
а Асен Букарев най-
добре знае, че толкова 
сериозно подновява-
не на състава няма как 
да се случи гладко за 
ден-два. 

И въпреки това 
играта на славистите 
в контролите даде до-
ста основания за опти-
мизъм. Повечето от тях 
са свързани най-вече с 
представянето на две-
те нови попълнения 
от Бразилия – Диего 
Невеш и най-вече Фер-
нандо да Силва, които 
се включиха идеално в 
схемата на младия тре-
ньор. 

По време на първия 
подготвителен лагер 
на „белите“ в Боровец 
бе изиграна само една 
контрола – срещу тре-
тодивизионния „Слив-
нишки герой“. В този 
двубой Букарев пусна 
много и най-различни 
футболисти, някои от 
които бяха дошли само 
на пет-шестдневни 
проби при „белите“. 
На стадион „Искър“ 
в Самоков именно 
такъв изпълнител от-
кри резултата – в 17-
ата минута се разписа 
юношата на ЦСКА Кри-
стиан Узунов, дошъл 
да си пробва късмета 
в „Славия“ от „Банско“. 
Превъзходството на 
столичани през целия 
двубой бе пълно, но 
многобройните пропу-
ски запазваха аванса 
им съвсем крехък. Така 

се стигна до 71-ата 
минута, когато напа-
дателят Радослав Ва-
силев за пореден път 
загатна за огромния 
футболен потенциал, 
с който разполага. Та-
ранът получи топката 
в центъра на терена и 
сам преодоля трима 
съперникови състеза-
тели, за да излезе сам 
срещу вратаря и да го 
прониже за крайното 
2:0. 

На 25 юни „бели-
те“ уредиха спаринг с 
намиращия се в мно-
го неясно агрегатно 
състояние отбор на 
ЦСКА. 3000 привърже-
ници на „червените“ 
избухнаха в еуфория, 
когато любимецът им 

Христо Стоичков из-
веде все още запазе-
ния от миналия сезон 
отбор срещу „Славия“ 
на стадион „Българска 
армия“ (двубоят се 
оказа бенефис за мно-
го от тях – Платини, 
Делев, Саша, Анисе, 
Крачунов, Присо...). За 
техен ужас обаче на 
терена възпитаници-
те на Асен Букарев не 
само бяха по-добри, 
а и тотално домини-
раха. В 9-ата минута 
трибуните замлъкнаха, 
когато Милен Васи-
лев оползотвори из-
веждащ пас на Чавдар 
Янков, финтира Черни 
и с техничен удар по 
земя търкулна топка-
та в мрежата за 0:1. До 

почивката „белите“ от-
ново бяха тимът, който 
напада по-опасно, но 
пропуски направиха 
Янков и Василев. 

Нищо не се про-
мени и през второто 
полувреме, въпреки 
че и двамата треньо-
ри пуснаха по няколко 
резерви. Бразилците 
Фернандо и Невеш, и 
дошлият от „Миньор“ 
Александър Алексан-
дров направиха ата-
ка като по учебник в 
65-ата минута, в края 
на която резултатът 
набъбна на 2:0 – раз-
писа се Александров с 
много красив прехвъ-
рлящ удар с левия 
крак. Хаотичният на-
тиск на „червените“ 

можеше да доведе до 
попадение на Чочев в 
73-ата минута, но Емил 
Петров внимаваше. В 
ответната атака Борис-
лав Балджийски на-
несе бомбен шут, раз-
тресъл горната греда 
и спасил „армейците“ 
от трето попадение. 
Все пак малко преди 
края ЦСКА стигна до 
гол. Карачанаков на-
хлу отдясно и центри-
ра в пеналта, където 
африканецът Джоузеф 
(задържал се за кратко 
в „Славия“ на проби) 
сбърка фатално и по-
зволи на Долапчиев да 
се разпише. Но това не 
бе всичко. В последни-
те секунди хубав гол 
вкара и Фернандо – 

Латиноамериканско
дуо върна надеждата
Бразилците Невеш и Фернандо се вписаха
идеално в схемата на отбора на Букарев

Новото попълнение 
Диего Невеш внесе, за-
едно със сънародника 
си Фернандо да Сил-
ва, свежест в атака-
та на „Славия“
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1:3. Това съвсем отчая  
агитката на домакини-
те, която тръгна да го 
обижда на расистка 
основа и да го замеря 
с бомбички. Една от 
тях се взриви опасно 
близо до „червения“ 
идол Стоичков (който 
няколко дни по-късно 
си събра багажа и си 
тръгна). Секунди след 
подновяването на 
играта нова страхотна 
„бяла“ атака завърши 
с точен удар на Невеш. 
И въпреки, че реферът 
отмени попадението 

тат бе победен и елит-
ният „Пирин“ от Гоце 
Делчев. Селекцията на 
Тенчо Тенев дойде в 
Банско, след като пре-
говорите за престиж-
на контрола в Гърция 
удариха на камък. И в 
този двубой над всич-
ки бяха бразилците, 
а Фернандо да Силва 
вкара и двете попаде-
ния за крайното 2:0. 

В последния си мач 
в Банско „белите“ за-
писаха и единствена-
та си загуба това лято. 
Носителят на Купата 

Статистика на предсезонните 
контроли:

15 юни 2013 г. 
„Славия“ - „Сливнишки герой“ 2:0

Голмайстори: 1:0 Узунов (17), 2:0 Р. Василев (71).
Самоков, ст. „Искър“, 100 зрители

25 юни 2013 г. 
ЦСКА - „Славия“ 1:3

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 22. Генев, 18. Фили-
пов, 5. Янчев, 7. Янев, 8. Янков, 33. Г. Иванов, 35 М. Василев, 11. Р. 
Василев (12. Е. Петров, 6. Г. Ангелов, 17. Д. Атанасов, 21. Пашов, 26. 
Балджийски, 71. Васев, 26. Ал. Александров, 23. Фернандо да Сил-
ва, 19. Невеш, 9. Курдов)
Голмайстори: 0:1 М. Василев (9), 0:2 Ал. Александров (65), 1:2 До-
лапчиев (83), 1:3 Фернандо (90)
София, ст. „Българска армия“, 3000 зрители

30 юни 2013 г. 
„Славия“ - „Пирин“ (Разлог) 2:0

„Славия“: 12. Петров, 21. Пашов, 3. Желев, 22. Генев, 18. Филипов, 
14. Сандански, 23. Фернандо, 17. Атанасов, 26. Балджийски, 19. Не-
веш, 11. Р. Василев (32. Кунчев, 20. Р. Димитров, 8. Янков, 5. Янчев, 
7. Янев, 9. Курдов, 27. Александров, 33. Г. Иванов, 71. Васев, 35. М. 
Василев, Кръстев, Джоузеф, Тодоринов)
Голмайстори: 1:0 Невеш (32), 2:0 Курдов (60)
Разлог, ст. „Септември“, 300 зрители

3 юли 2013 г. 
„Славия“ - „Пирин“ (ГД) 2:0

Голмайстори: 1:0 Фернандо (31), 2:0 Фернандо (46)
Банско, ст. „Свети Петър“, 300 зрители

6 юли 2013 г. 
„Славия“ - „Ягодина“ 0:2

„Славия“: 1. Г. Петков, 20. Р. Димитров, 22. Генев, 3. Желев, 18. Фи-
липов, 5. Янчев, 26. Балджийски, 7. Янев, 27. Александров, 23. Фер-
нандо, 19. Невеш (12. Петров, 21. Пашов, 35. М. Василев, 9. Курдов, 
71. Васев, Кръстев, Диро)
Голмайстори: 0:1 Дамянович (19-дузпа), 0:2 Гогич (31)
Съдия: Христо Ристосков
Банско, ст. „Свети Петър“, 300 зрители

13 юли 2013 г. 
„Славия“ - „Ботев“ (Враца) 2:2

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 22. Генев, 18. Фи-
липов, 5. Янчев, 8. Янков, 7. Янчев, 23. Фернандо, 33. Г. Иванов, 19. 
Невеш (32. Кунчев, 6. Балджийски, 9. Курдов, Тодоринов, Кръстев, 
Каравельов, Велков, Стоев, М. Иванов)
Голмайстори: 1:0 Янев (5), 2:0 Невеш (10-дузпа), 2:1 Киров (25), 2:2 
Каменов (56)
София, ст. „Славия“, 300 зрители

нарушиха ритъма на 
игра, а славистите не 
стигнаха до попаде-
ние. 

Така седмица преди 
старта на шампионата 
Букарев и отборът му 
се прибраха в София, 
където футболистите 
бяха представени в 
контролна среща с из-
падналия от елита „Бо-
тев“ от Враца. Мачът 
започна отлично за 
домакините. Още в 
5-ата минута Христо 
Янев получи възмож-
ност да изпълни спе-
циалитета си – пряк 
свободен удар, с който 
не даде шанс на про-
тивниковия страж – 
1:0. Малко по-късно 
Чавдар Янков бе по-
вален в наказателното 
поле, а Невеш реали-
зира отсъдената дуз-
па и удвои резултата. 
До почивката „Ботев“ 
върна един гол чрез 
Киров. Между двете 
полувремена се раз-
играха грозни сцени. 
Причината бе крилото 
Галин Иванов, който 
не изтърпя постоян-
ните подвиквания по 
негов адрес от стра-
на на феновете, (бел. 
ред. заради възторжен 
надпис в профила му в 
една от социалните 
мрежи в чест на „Лев-
ски” преди дербито със 
„сините” от миналия 
сезон) тръгна към тях 
в търсене на самораз-
права. Благодарение 
на намесата на Чавдар 
Янков и любимеца на 
агитката Илия Илиев 
(сега капитан при вра-
чани) сериозните ин-
циденти се разминаха. 
През втората част Ка-
менов върна още един 
гол за „Ботев” след цен-
триране на Илиев от 
корнер. До края Асен 
Букарев пусна на те-
рена шестима юноши, 
на които обяви, че ще 
разчита през новото 
първенство. 

Така с 4 победи, ра-
венство и загуба в лет-
ните контроли „Сла-
вия“ гледа с умерен 
оптимизъм към новия 

сезон. А показателен 
за хода на първенство-
то може да се окаже 
още първият мач, в 
който на стадиона на 

„белите“ гостува носи-
телят на Купата и Су-
перкупата на България 
„Берое“. 

Иван ЖИКОВ

Защитникът на „Славия“ Филип Филипов и колеги-
те му не дадоха никакви шансове на Платини и ком-
пания от ЦСКА 

заради засада, ошаша-
вените домакини го 
признаха – дикторът 
съобщи, че резултатът 
е 1:4, а светлинният 
режисьор дори го из-
писа на електронното 
табло. 

По време на втория 
подготвителен лагер 
в Банско „Славия“ за-
писа още две победи, 
постигнати с красива 
и нападателна игра. 
Първо в Разлог бе под-
чинен местният второ-
дивизионен „Пирин“. 
В мача над всички бе 
нападателят Невеш, 
който вкара и едно от 
попаденията. За 2:0 
дебютен гол с „белия“ 
екип реализира транс-
ферираният от „Лев-
ски“ Атанас Курдов, 
който ще се опита през 
„Овча купел“ да възро-
ди кариерата си. 

Няколко дни след 
това със същия резул-

на Сърбия - „Ягодина“, 
надделя над столи-
чани с 2:0, в здрав и 
нервен мач, в който 
българите само може 
да съжаляват за про-
пуснатите шансове. В 
19-ата минута на сре-
щата Милинкович от 
гостите бе повален в 
пеналта, а Дамянович 
превърна отсъдената 
дузпа в гол. В 31-ата 
минута резултатът 
набъбна, когато Джу-
рич центрира от пряк 
свободен удар, а не-
покритият Гогич вкара 
топката зад Петков. 

В края на полувре-
мето реферът Ристо-
сков отсъди дузпа и 
за „Славия“, след като 
видя нарушение при 
корнер за „белите“. Но 
застаналият зад топ-
ката Янев не успя да 
преодолее сръбския 
страж. През втората 
част многото смени 

Чавдар Янков ръководеше умело полузащитата при 
успеха с 3:1 на „Българска армия“
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- Господин Букарев, 
как мина първата ви 
подготовка като тре-
ньор на „Славия”?

- Много добре. Да не 
кажа отлично, защото 
все пак още не са почна-
ли официалните мачове. 
Тогава ще видим точно 
къде сме, но дотук съм 
доволен във всяко от-
ношение от свършената 
работа.

- Как е отборът?
- Футболистите се 

готвят сериозно и това 
ме радва. Времето бе 
малко, разбира се. Но 
каквото е за нас, такова 
е и за останалите от-
бори. Дозирахме нато-
варванията и дългите 
лагери с почивка и раз-
товарване. Мисля, че 
влизаме подготвени в 
сезона.

- Дисциплина бе ос-
новната дума, която 
използвахте в начало-
то. Виждате ли дотук 
спазването и?

- Да, имаме си вътре-
шен правилник, който 
всеки спазва. Разчитах 
много на опитните игра-
чи да са катализатор 
за това как се работи 
с дисциплина и разда-
ване. Не ме подведоха. 
Младите гледат от тях, 
което е начинът да се 
развиват. Един Чавдар 
Янков е за пример с по-
ведение и отношение. 
Добавям и Тодор Янчев, 
Гошо Петков...

- Споменахте мла-
дите. Знаем за целите, 
обявени от клуба да се 
налагат хора от школа-
та.

- Да, тяхното присъ-
ствие в първия състав 
е най-приятно. Даниел 
Васев, Милен Тодори-
нов и Кристиан Кръстев 

изкараха доста време с 
отбора. Привлеченият 
Александър Алексан-
дров е също само на 19 
години. Все още имат 
притеснения, вижда се. 
Стеснителни са, липсва 
им малко самоувере-
ност. За това работим 
ежедневно, да се отъ-
рсят от това и да пока-
жат потенциала си. Ка-
чества имат, това е ясно.

- Целта е първата 
седмица, нали така?

- Това е програмата 
за първия етап от се-
зона. Когато си сред 
първите 7, преди да раз-
делят групата на две, 
значи оставаш в играта 
за предните места. По-
стигнем ли първото, 
започваме да гледаме 
къде можем да сме в 
класирането на края на 
първенството. Като сле-
дя изказванията на хора 
от поне десет други клу-
ба, амбициите са големи 
и там. Явно битката ще е 
много сериозна.

- Оптимист ли сте? 
Имате ли притеснения, 
че сте най-младият 
треньор в елита?

- Ако имах – нямаше 
да поема отбора! За оп-
тимист... Какво да кажа? 
Знам, че се готвим пра-
вилно и добре. Като 
почнат мачовете ще 
видим дали наистина е 
така. Това, което искаме 
да постигнем е да няма 
трагедии от всяка загу-
ба, както и еуфория от 
всяка победа. Един мач 
не е нищо фатално в 
контекста на изгражда-
нето на един отбор. Ако 
“Славия” играе добре, 
значи си вършим рабо-
тата. Не са най-важното 
резултатите на всяка 
цена. Виждаме клубове, 

които в името на резул-
татите на всяка цена, 
правят грешки в поли-
тиката и в дългосрочен 
план не постигат нещо 
сериозно. Създава се 
едно напрежение, кое-
то е напълно излишно 
и пагубно при работа с 
някаква стратегия.

- Значи се гради от-
бор, а не се търси ня-
каква илюзорна цел 
на всяка цена?

- Искам да създадем 
играчи и да ги направим 
отбор. Тази школа, в коя-
то е инвестирано доста, 
трябва да произвежда 
футбол. След Благой 
Георгиев, Димитър Ран-
гелов и Чавдар Янков 
реално не сме създа-
ли нито един сериозен 
футболист на европей-
ско ниво. Натам са на-
сочени усилията. Засега 
имам пълното доверие 
на ръководството. Усе-
щам подкрепа, а това е 
важно.

- Как ви дойде пред-
ложението да станете 
треньор на “Славия”?

- Имаше някакви ин-
дикации в последните 
седмици от сезона, че 

Вили Вуцов може да не 
остане. Но все пак бе из-
ненада, когато ръковод-
ството ми предложи.

- Как се виждате 
като треньор? По-
близък с играчите или 
по-строг?

- Твърде млад съм, за 
да казвам категорично 
какъв треньор ще бъда. 
Видя се, че и Моуриньо 
не успява, когато не се 
разбира с играчите и 
има напрежение. Авто-
ритаризмът явно не ра-
боти. Най-важното е, че 
искам да бъда човек с 
тях. Ще следваме вътре-
шен правилник, кой-
то ще е като Закона за 
движение по пътищата! 
Нищо лично няма в него 
- за всеки е еднакъв. 

- Треньорският екип 
в “Славия” е с доста 
стаж. Има и опитни 
играчи. Това ли ще е 
опората ви?

- Да, много разчитам 
на тях. И Войн Войнов, 
и Валентин Захариев, 
и Огнян Макавеев са 
много опитни специ-
алисти. Тук е и личност 
като Здравко Здравков. 
А имам и “треньори на 

терена” - Георги Петков, 
Тодор Янчев, Живко Же-
лев. Те са наясно - ние 
можем да повлияем на 
отбора до тъчлинията. 
Нататък са те - според 
тактиката, която сме из-
брали, трябва да вземат 
правилните решения на 
терена.

- Как да очакваме да 
изглежда “Славия”?

- Най-простото ще е 
да кажа, че ще опитваме 
да вкараме с един гол 
повече от съперника. 
Не приемам тактиката 
да пазим резултата и на-
пред каквото стане. Ис-
кам да сме балансира-
ни, с идея към атаката. 
Да стигаме до вратата 
по най-бързия път и да 
вкарваме голове с ди-
ректни ходове.

- Физическата под-
готовка няма ли да е 
проблем при сгъсте-
ния цикъл?

- Българските играчи 
не са по-зле подготвени 
от западните като физи-
ка. Работи се по иден-
тична методика. Общият 
километраж, избяган от 
нашите футболисти, не 
отстъпва от европей-
ските. Въпросът е да се 
бяга правилно.

- Видяхте и как го 
правят в европейски 
клубове...

- Да, имах шанс да 
бъде на стаж в “Херта” и 
“Манчестър Юнайтед”. 
Десет дни бях в Ман-
честър, гледах всяка 
тренировка. Видях и ба-
зата на “Евертън”, къде-
то мениджър тогава бе 
Дейвид Мойс. За жалост 
сме далеч от това ниво. 
Но хубавото в “Сла-
вия” е, че е организи-
ран клуб, който иска да 
върви по правилния път 
- силна школа, добри ус-
ловия, работа с младите.

- Пожелание към 
феновете на „Славия”.

- Каквото и да им 
кажа, ще са го чували 
и преди. Надявам се да 
играем добре и те да са 
доволни. Нека ни под-
крепят. Нашата задача е 
да не ги разочароваме.

Интервю на
Динко ГОЦЕВ 

„Ще разчитам и на 
опитните, и на младите”
Асен Букарев:

Роден на 7 февруари 1979 г. в София. Юноша на ЦСКА, играе в “Хасково”, “Академик” (Сф), ЦСКА, 
“Черно море” и “Левски”. Започна като централен нападател, но последните сезони от кариерата 
си изигра като централен полузащитник. Има и 5 мача в националния отбор.  Шампион с “Левски” 
(2006 г.), носител на Купата на България с ЦСКА (1999 г.) и Суперкупата със “сините” през 2005-а.  
Спря с футбола на 27 г. заради сериозна травма - износване на дисковете, поддържащи гръбначни-
те прешлени. Работи като асистент на Велислав Вуцов в “Левски” и “Славия”, а сега за първи път 
е старши треньор.

Асен Букарев (вдясно) и най-опитния в екипа му Войн 
Войнов при представянето на отбора 
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I кръг
19.07.2013 г. (петък), 21:00 ч.
„Черноморец“ – „Черно 
море“
НЮЗ7
20.07.2013 г. (събота), 
18:00 ч.
„Любимец“ – „Лудогорец“
НЮЗ7
20.07.2013 г. (събота), 
18:30 ч.
„Пирин“ (ГД) – „Локомотив“ 
(Сф)
20.07.2013 г. (събота), 
20:00 ч.
ЦСКА – „Локомотив“ (Пд)
ТВ7
21.07.2013 г. (неделя), 
18:00 ч.
„Ботев“ (Пд) – „Левски“
ТВ7
21.07.2013 г. (неделя), 
21:00 ч.
„Литекс“ – „Нефтохимик“
НЮЗ7
22.07.2013 г. (понеделник), 
18:00 ч.
„Славия“ – „Берое“
НЮЗ7

II кръг
26.07.2013 г. (петък), 18:00 ч.
„Локомотив“ (Сф) – „Литекс“
НЮЗ7
27.07.2013 г. (събота), 
18:00 ч.
„Черно море“ – „Славия“
НЮЗ7
27.07.2013 г. (събота), 
18:30 ч.
„Нефтохимик“ – „Любимец“
27.07.2013 г. (събота), 
20:00 ч.
„Лудогорец“ – 
„Черноморец“
ТВ7
28.07.2013 г. (неделя), 
18:00 ч.
„Ботев“ (Пд) – „Пирин“ (ГД)
НЮЗ7
28.07.2013 г. (неделя), 
20:00 ч.
„Левски“ – „Локомотив“ (Пд)
ТВ7
29.07.2013 г. (понеделник), 
21:00 ч.
„Берое“ – ЦСКА
НЮЗ7

III кръг
2.08.2013 г. (петък), 21:00 ч.
„Черноморец“ – 
„Нефтохимик“
НЮЗ7

3.08.2013 г. (събота), 18:00 ч.
„Славия“ – „Лудогорец“
НЮЗ7
„Любимец“ – „Локомотив“ 
(Сф) 
3.08.2013 г. (събота), 20:00 ч.
ЦСКА – „Черно море“
ТВ7
4.08.2013 г. (неделя), 
18:00 ч.
„Пирин“ (ГД) – „Левски“
НЮЗ7
4.08.2013 г. (неделя), 
20:00 ч.
„Литекс“ – „Ботев“ (Пд)
ТВ7
5.08.2013 г. (понеделник), 
21:00 ч.
„Локомотив“ (Пд) – „Берое“
НЮЗ7

IV кръг
9.08.2013 г. (петък), 18:00 ч.
„Нефтохимик“ – „Славия“
НЮЗ7
10.08.2013 г. (събота), 
18:00 ч.
„Черно море“ – „Локомотив“ 
(Пд)
НЮЗ7
„Пирин“ (ГД) – „Литекс“
10.08.2013 г. (събота), 
20:00 ч.
„Лудогорец“ – ЦСКА
ТВ7
11.08.2013 г. (неделя), 
18:00 ч.
„Ботев“ (Пд) – „Любимец“
НЮЗ7
11.08.2013 г. (неделя), 
20:00 ч.
„Левски“ – „Берое“
ТВ7
12.08.2013 г. (понеделник), 
18:00 ч.
„Локомотив“ (Сф) – 
„Черноморец“
НЮЗ7

V кръг
16.08.2013 г. (петък), 18:00 ч.
„Славия“ – „Локомотив“ (Сф)
НЮЗ7
17.08.2013 г. (събота), 
18:00 ч.
„Любимец“ – „Пирин“ (ГД)
17.08.2013 г. (събота), 
19:00 ч.
„Локомотив“ (Пд) – 
„Лудогорец“
ТВ7
17.08.2013 г. (събота), 
21:00 ч.
ЦСКА – „Нефтохимик“

НЮЗ7
18.08.2013 г. (неделя), 
18:00 ч.
„Черноморец“ – „Ботев“ (Пд)
НЮЗ7
18.08.2013 г. (неделя),
 20:00 ч.
„Литекс“ – „Левски“
ТВ7
19.08.2013 г. (понеделник), 
21:00 ч.
„Берое“ – „Черно море“
НЮЗ7

VI кръг
23.08.2013 г. (петък), 18:00 ч.
„Нефтохимик“ – 
„Локомотив“ (Пд)
НЮЗ7
24.08.2013 г. (събота), 
18:00 ч.
„Локомотив“ (Сф) – ЦСКА
НЮЗ7
„Пирин“ (ГД) – 
„Черноморец“
24.08.2013 г. (събота), 
20:00 ч.
„Лудогорец“ – „Берое“
ТВ7
25.08.2013 г. (неделя), 
18:00 ч.
„Ботев“ (Пд) – „Славия“
НЮЗ7
25.08.2013 г. (неделя), 
20:00 ч.
„Левски“ – „Черно море“
ТВ7
26.08.2013 г. (понеделник), 
21:00 ч.
„Литекс“ – „Любимец“
НЮЗ7

VII кръг
30.08.2013 г. (петък), 
21:00 ч.
„Берое“ – „Нефтохимик“
НЮЗ7
31.08.2013 г. (събота), 
18:00 ч.
„Славия“ – „Пирин“ (ГД)
„Черно море“ – „Лудогорец“
НЮЗ7
31.08.2013 г. (събота), 
20:00 ч.
„Черноморец“ – „Литекс“
ТВ7
1.09.2013 г. (неделя), 
18:00 ч.
„Любимец“ – „Левски“
НЮЗ7
1.09.2013 г. (неделя), 
20:00 ч.
ЦСКА – „Ботев“ (Пд)
ТВ7

Календар на фена

14 август 2013 г. (сряда)
Македония – България
(контролна среща, национални отбори)

6 септември 2013 г. (петък)
Италия – България
(световна квалификация, национални отбори)

10 септември 2013 г. (вторник)
Малта – България
(световна квалификация, национални отбори)

2.09.2013 г. (понеделник), 
21:00 ч.
„Локо“ (Пд) – „Локо“ (Сф)
НЮЗ7 

VIII кръг 
„Левски“ – „Лудогорец“
„Нефтохимик“ – „Черно 
море“
„Локомотив“ (Сф) – „Берое“
„Ботев“ (Пд) – „Локомотив“ 
(Пд)
„Пирин“ (ГД) - ЦСКА 
„Литекс“ – „Славия“ 
„Любимец“ – „Черноморец“

IX кръг 
„Черноморец“ – „Левски“
„Славия“ – „Любимец“
ЦСКА – „Литекс“
„Локомотив“ (Пд) – „Пирин“ 
(ГД)
„Берое“ – „Ботев“ (Пд) 
„Черно море“ – „Локомотив“ 
(Сф)
„Лудогорец“ – 
„Нефтохимик“

X кръг
„Левски“ – „Нефтохимик“
„Локомотив“ (Сф) – 
„Лудогорец“ 
„Ботев“ (Пд) – „Черно море“
„Пирин“ (ГД) – „Берое“
„Литекс“ – „Локомотив“ (Пд)
„Любимец“ - ЦСКА
„Черноморец“ – „Славия“ 

XI кръг 
„Славия“ – „Левски“
ЦСКА – „Черноморец“
„Локомотив“ (Пловдив) – 
„Любимец“
„Берое“ – „Литекс“ 
„Черно море“ – „Пирин“ (ГД)
„Лудогорец“ – „Ботев“ (Пд)
„Нефтохимик“ – 

„Локомотив“ (Сф) 

XII кръг 
„Левски“ – „Локомотив“ (Сф)
„Ботев“ (Пд) – „Нефтохимик“
„Пирин“ (ГД) – „Лудогорец“
„Литекс“ – „Черно море“
„Любимец“ – „Берое“
„Черноморец“ – 
„Локомотив“ (Пд)
„Славия“ – ЦСКА

XIII кръг 
ЦСКА – „Левски“
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“
„Берое“ – „Черноморец“
„Черно море“ – „Любимец“ 
„Лудогорец“ – „Литекс“
„Нефтохимик“ – „Пирин“ 
(ГД)
„Локомотив“ (Сф) – „Ботев“ 
(Пд)

Забележка: Първенството 
н „А“ ФГ за сезон 2013/2013 
ще се проведе на два 
етапа – редовен сезон и 
плейофна фаза. Редовният 
сезон включва 26 кръга. В 
плейофната фаза на база 
крайното класиране от 
редовния сезон отборите 
ще се разделят на две групи 
по седем. Във всяка група ще 
се изиграят нови 12 срещи 
на разменено гостуване. 
До редакционното 
приключване на вестника 
от БФС бе обявена 
програмата по дни и 
часове само до VII кръг 
на редовния сезон. През 
календарната 2013 г. ще се 
изиграят и няколко кръга 
от втория дял от първата 
фаза на шампионата.

„А“ ФУТБОЛНА ГРУПА
РЕДОВЕН СЕЗОН – ЕСЕН 2013
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No. 1
Георги Петков
(капитан)

Роден на: 14 март 1976 
година. 
Позиция: вратар
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 20.07.1997 г. в 
мача от VII кръг „Нефто-
химик“ - „Славия“ 0:1
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 77

No. 12
Емил Петров

Роден на: 22 юли 1983 г. 
Позиция: вратар
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 02.03.2002 г. в 
мача от XXI кръг „Спар-

Букарев избра 21 играчи за сезона
Младият треньор ще разчита и 
на седем юноши от школата

„Славия“ представи 
21 футболисти, на кои-
то ще разчита през но-
вото първенство (ако 
не броим дошлия на 
проби французин Ар-
тур Диро). Групата се 
води от най-опитните в 
състава: Георги Петков, 
Тодор Янчев, Христо 
Янев и Живко Желев. 
Първите двама на по 

37 г., а Янев и Желев 
съответно на 34 и 33. В 
представителния тим 
най-младите са хал-
фовете Даниел Васев 
(19 г.) и Фернандо да 

Силва (20 г.). С тима ще 
се готвят и седмина от 
най-перспективните 
юноши: 18-годишни-
те Милен Тодоринов 
и Кристиян Кръстев, и 

шампионите на Бълга-
рия от набор 1996, 
юношеските национа-
ли: Стефан Велков, Ми-
рослав Иванов, Майк 
Кръстев, Янис Караве-

льов и Емил Стоев. Тре-
ньорът Асен Букарев 
гарантира, че всички 
те ще имат шанс да по-
падат в мъжкия тим по 
време на шампионата. 

так“ (Вн) - „Славия“ 1:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 66

No. 32
Стефано Кунчев

Роден на 20 април 1991 
година. 
Позиция: вратар
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 07.08.2010 г. 
в мача от II кръг „Ми-
ньор“ - „Славия“ 1:2.
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 41

No. 3
Живко Желев

Роден на 23 юли 1979 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 

„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 08.08.2011 г. в 
мача от I кръг „Левски“ 
- „Славия“ 1:0
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 51
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 3

No. 17
Димо Атанасов

Роден на 24 октомври 
1985 г. 
Позиция: полузащит-
ник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 09.03.2012 г. в 
мача от XVII кръг „Мон-
тана“ - „Славия“ 0:1
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 7

No. 18
Филип Филипов

Роден на 2 август 1988 

година. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 27.02.2011 г. в 
мача от XVI кръг „Кали-
акра“ - „Славия“ 0:1
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 47
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 1

No. 20
Радослав Димитров

Роден на 12 август 
1988 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 09.03.2009 г. в 
мача от XVI кръг „Ли-
текс“ - „Славия“ 0:1 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 98
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 2

No. 21
Георги Пашов: 
Роден на 4 март 1990 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 05.05.2012 г. в 
мача от XXVII кръг „Ви-
дима“ - „Славия“ 1:2

Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 2

No. 22
Виктор Генев

Роден на 22 октомври 
1988 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 31.01.2010 г. в 
мача от I кръг „Славия“ 
- „Калиакра“ 0:1 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 44
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 3
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No. 5
Тодор Янчев

Роден на 19.05.1976 г.
Позиция: полузащит-
ник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 01.03.2013 г. в 
мача от XVI кръг „Сла-
вия“ - „Ботев“ (Пд) 2:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 12
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 1

No. 8
Чавдар Янков

Роден на 29 март 1984 
година. 
Позиция: полузащит-
ник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 07.09.2001 г. в 
мача от V кръг „Локо-
мотив“ (Сф) - „Славия“ 
1:0
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 84
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 12

No. 14
Янко Сандански
Роден на 23 ноември 
1988 г. 
Позиция: полузащит-
ник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 03.03.2012 г. в дву-

боя от XVII кръг „Ботев“ 
(Вр) - „Славия“ 0:1 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 37
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 2

No. 6
Борислав Балджийски

Роден на 12.10.1990 г. 
Позиция: полузащит-
ник
Предстои му офици-
ален дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 7 
Христо Янев

Роден на 04.05.1979 г.
Позиция: полузащит-
ник
Предстои му офици-
ален дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 33
Галин Иванов
Роден на 15.04.1988 г.

Позиция: полузащит-
ник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ:  16.08.2008 г. 
в мача от II кръг „Локо-
мотив“ (Мз) - „Славия“ 
1:0
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 92
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 16
 
No. 71
Даниел Васев

Роден на 23 май 1994 г. 
Позиция: полузащит-
ник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 13 май 2012 
г. в мача от XXVIII кръг 
„Славия“ - „Светкави-
ца“ 2:0
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1

No. 91
Фернандо да Силва

Роден на 18.05.1991 г. 

Позиция: полузащит-
ник
Предстои му офици-
ален дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 4
Милен Василев

Роден на 17.05.1988 г. 
Позиция: полузащит-
ник
Предстои му офици-
ален дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 9
Атанас Курдов

Роден на 28 септември 
1988 г. 
Позиция: нападател
Предстои му офици-
ален дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 11
Радослав Василев

Роден на 12 октомври 

1990 г. 
Позиция: нападател
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 21.08.2010 г. в 
мача от IV кръг „Пирин“ 
(Бл) - „Славия“ 0:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 28
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 3

No. 93
Диего Невеш

Роден на 13.06.1986 г. 
Позиция: нападател
Предстои му офици-
ален дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕ-
СКИ ЩАБ

Асен Букарев – старши 
треньор
Воин Войнов – помощ-
ник-треньор
Здравко Здравков - по-
мощник-треньор
Валентин Захариев – 
треньор на вратарите
Огнян Макавеев – кон-
диционен треньор
Венцислав Арсов – 
скаут

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП 
Д-р Любен Ангелов – 
лекар на отбора
Николай Пенков – ре-
хабилитатор
Жоро Грозев – реха-
билитатор
Антон Тушков – реха-
билитатор

Георги Мидилев – ад-
министративен ди-
ректор
Венцислав Славов – 
домакин на отбора
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Славистки триумф при 
юношите младша възраст

„Славия”  спечели 
шампионската титла 
при юношите младша 
възраст до 17 години 
един кръг преди края 
на първенството. На 16 
юни младите таланти, 

водени от старши тре-
ньора Владимир Ива-
нов, разбиха като до-
макини „Черноморец”  
(Бургас) с 5:1 и си оси-
гуриха 8 точки аванс 
пред „Левски” , за който 

оставаха още два мача. 
Гостите от Бургас 

поведоха в 28-ата ми-
нута чрез Димо Димов. 
Това не смути „белите” 
и само в рамките на 8 
минути в началото на 

Отборът на “Славия” за юноши младша възраст U-17, държавен първенец за 2013 година. Отляво надясно: първи ред – седнали: Кри-
стиян Колев, Петър Иванов, Емил Георгиев, Християн Гешков, Илиян Митрев, Ангел Димитров, Динко Динев, Кристиян Грозданов и 
Цветелин Ангелов. Втори ред прави: Николай Недев, Китан Василев, Християн Василев, Димитър Тодоров, Майк Кръстев, Мирослав 
Иванов, Владимир Иванов (старши треньор), Янис Карабельов, Здрвко Милев, Денис Йорданов, Марио Петков, Стефан Велков, Кристи-
ан Цеков, Емил Стоев, Иван Здравков, Рангел Наков, Кемал Велиев и Боян Бъчваров (треньор).

второто полувреме 
славистите обърнаха 
развоя на срещата с 
три гола в своя полза. 
Първо Стефан Велков 
изравни с глава, а след 
това Динко Динев и 

Здравко Милев пока-
чиха резултата на 3:1. 
Стефан Велков отново 
вкара за 4:1, а малко 
преди края Китан Ва-
силев оформи крайно-
то 5:1.

В очакване на купата 
младите слависти ликуват 
и се пръскат с шампанско
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Футболистът на 
„Славия“ от юноше-
ския отбор до 17 го-
дини Илиян Митрев 
спечели тазгодишния 
конкурс за пълна фут-
болна стипендия на 
английската акаде-
мия на Brooke House 
College, организиран 
от консултантска къща 
„Дарби“.

В надпреварата се 
включиха повече от 
30 деца на възраст от 
13 до 17 години, дош-
ли от цяла България. 
Английските треньо-
ри срещнаха в лицето 
на всички участници 
страхотна конкурен-
ция, направила избора 
им много труден. Със 
своята сърцата игра и 
характер, който показа 
на терена и извън него, 

Славист спечели стипендия за 
престижна английска академия

„Имаме още много ра-
бота. ние, като школа 
и тези момчета. някои 
от отбора ми наисти-
на имат шанс да стиг-
нат до професионално 
ниво, но трябва да по-
ложат много усилия. От 
тях зависи. Още не са 
готови, все пак са на по 
16-17 години. но трябва 
да им се дава шанс. Вече 
казвах няколко пъти, че 
поне според мен, до пет 
години в първенството 
ни ще играят повече 
български футболисти. 
Имам впечатления и от 
други школи, където се 
работи добре. Виждам 
момчета с качества в 
много отбори. наши-
ят футбол има нужда 
отново да произвежда 
състезатели на високо 
ниво“, каза още Влади-
мир Иванов след триум-
фа на „Славия“.

Владимир 
Иванов:  „Титлата е награда 

за труда   на отбора 
през цялата година“

След дубъла с мъжкия 
тим на „Славия” от 
1996 година, Владимир 
Иванов вече е шампион 
и като треньор в „бе-
лия” клуб 

Повече от 250 души 
дойдоха на централ-
ния терен на стадион 
„Славия” , за да аплоди-
рат младите шампиони 
на България. Изпълни-
телният директор на 
„белите”  Веско Събев 
поздрави момчетата 
за успеха, а секрета-
рят на Направление 
Д е т с к о - ю н о ш е с к и 
футбол на БФС Делян 
Асенов връчи купа-
та на първенците. По 
този начин юношите 
осигуриха трофей за 

Треньорът на 
„Славия“ и шеф 
на школата на 

клуба Владимир Ива-
нов беше изключително 
радостен, след като „бе-
лите“ спечелиха шампи-
онската титла на Бълга-
рия при юношите до 17 
години. 

„Щастлив съм най-
вече заради момчета-
та. Тази титла идва 

като награда за труда 
им през цялата година. 
надявам се, че няма да 
им бъде единствената, 
че ще печелят и други 
в бъдеще. Отличията 
в детско-юношеския 
футбол имат смисъл 
тогава, когато покрай 
тях излизат футболи-
сти за мъжкия отбор. 
няма нищо случайно. 
Пет момчета от този 
отбор са юношески на-
ционали, играха през 
март на Елитен кръг. 
някои от тях трени-
рат и с мъжете“, заяви 
специалистът, който е 
шампион и носител на 
купата на България с 
мъжете на „белите“ през 
1996 година. 

Според него в бъде-
ще трябва да се залага 
изключително на млади-
те футболисти в първия 
отбор на клуба. 

роденият през 1996 
година Илиан Митрев 
заслужи стипендията 
в размер на 27 хиляди 
британски лири на го-
дина.

Академията органи-
зира мачове с форма-
ции на професионални 
отбори като „Манчестър 
Сити“, „Фулъм“, „Стоук 
Сити“, „Нюкасъл“, „Но-
тингам Форест“ и много 
други, където играчите 
могат да бъдат забеляза-
ни от скаути и треньори 
и да бъдат привлечени 
там.

В колежа „Брук Хаус“ 
учат и играят много 
българи, а Митрев се 
присъединява към голя-
мата българска колония 
там.

„Илиян се представи 
на много високо ниво 

през всичките четири 
дни и показа на какво 
е способен, запазвай-
ки хладнокръвие през 
цялото време, което 
е трудно, когато се 
бориш за нещо толко-
ва голямо“, коментара 
българският треньор 
Радостин Алексан-
дров, който пет години 
работи заедно със сво-
ите британски колеги.

„Брук Хаус“ е пан-
сионатно училище за 
средно образование 
на около час път от 
Лондон. Футболната 
академия е създаде-
на през 2008 г, като за 
малкото време, в което 
съществува, успя да се 
развие и вече прави 
ежегодни конкурси в 
страни като Италия, 
Нигерия и Китай.

100-годишния юбилей 
на клуба, триумфирай-
ки на първо място в 
Елитната група до 17 
години.

В последните кръго-
ве на шампионата 
младите слависти на-
правиха равенство 0:0 
навън срещу „Черно 
море”  и загубиха с 0:1 
в Пловдив от „Ботев” , 
но тези резултати не 
можеха за окажат ни-
какви влияние върху 
крайното класиране.

Статистика от мача, след който „белите”  
спечелиха титлата:

„Славия”  - „Черноморец”  (Бургас) 5:1 (0:1 през първата част)
„СЛАВИЯ” : Християн Василев, Марио Петков, Стефан Велков, Ми-
рослав Иванов, Димитър Тодоров, Християн Гешков (Рангел Наков), 
Динко Динев, Цветелин Ангелов, Китан Василев, Емил Стоев (Петър 
Иванов), Здравко Милев (Ангел Димитров);
Голмайстори: 0:1 Димо Димов 28, 1:1 Стефан Велков 46, 2:1 Динко 
Динев 51, 3:1 Здравко Милев 53, 4:1 Стефан Велков 75, 5:1 Китан Ва-
силев 78;
Главен съдия: Светослав Джевизов
Стадион „Славия” , 270 зрители

Радостта на „белите” след успеха

Юношите на „Славия” триумфират, те са новите 
шампиони на България 

Страниците подготви Асен ДАСКАЛОВ
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Елитна юношеска група до 19 години

XXVIII кръг
„Локомотив” (София) – „Спартак” (Варна) 0:2
„Любимец” – „Видима-Раковски” 1:5
„Чавдар „(Етрополе)  –  „Черно море” 0:3
„Ботев” (Враца) – „Ботев” (Пловдив) 2:3
„Славия” – „Пирин 2001” (Благоевград) 2:3
ЦСКА – „Черноморец” 3:1
„Левски” – „Литекс” 1:2

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

XXX кръг
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Ботев” (Пловдив) 0:2
„Локомотив” (София) – „Черноморец” 1:1
„Спартак” (Варна) – „Видима-Раковски” 3:0
„Любомец” – „Черно море” 0:6
„Чавдар” (Етрополе) – „Пирин 2001” (Бл) 1:0
„Ботев” (Враца) – „Литекс” 0:3
„Славия” – „Левски” 2:2

Крайно класиране:
1. „Литекс“ 28  21 5 2 84-20  68 
2. „Черно море“ 28 20 3 5 70-29 63
3. „Левски“ 28 20 2 6 86-29 62
4. „Ботев“ (Пловдив) 28 15 6 7 53-32 51
5. „Черноморец” 28 15 5 8 65-25 50
6. ЦСКА 28 15 5 8 70-44 50
7. „Пирин 2001“ 28 12 7 9 41-36 43
8. „СЛАВИЯ“ 28 10 9 9 49-42 39
9. „Чавдар” 28 10 8 10 49-42 38
10. „Видима-Раковски“ 28 9 6 15 51-64 33
11. „Спартак“ 28  9 11 8 34-78 28
12. „Велбъжд” 28 5 4 19 29-74 19
13. „Любимец” 28 6 1 21 25-98 19
14. „Ботев“ (Враца) 28 4 5 19 29-80 17
15. „Локомотив“ 28 4 3 21 21-63 15
Забележка: От групата изпадат „Ботев“ (Враца) и 
„Локомотив“ (София).

Елитна юношеска група до 17 години

XXVIII кръг
„Черно море” – „Славия” 0:0
„Черноморец” – „Видима-Раковски” 1:1
„Левски” – ЦСКА 2:1
„Векта” (Пловдив) – „Чавдар” (Етрополе) 2:2
„Берое” – „Сливен” 1:0
„Пирин 2001” – „Ботев” (Враца) 3:2
„Лудогорец” – „Локомотив” (Пловдив) 3:2
„Литекс” – „Ботев” (Пловдив) 2:0

XXIX кръг
ЦСКА – „Черно море” 0:0
„Славия” – „Черноморец” 5:1
„Лудогорец” – „Литекс” 0:0
„Локомотив” (Пловдив)  – „Пирин 2001” (Бл) 2:2
„Ботев” (Враца) – „Берое” 0:7
„Сливен” – „Векта” (Пловдив) 1:2
„Чавдар” (Етрополе)  – „Левски” 0:5
„Видима-Раковски” – „Ботев” (Пловдив) 1:2
 
XXX кръг
„Черно море” – „Чавдар” (Етрополе) 1:0

Завършиха първенствата при подрастващите. За наша радост слависти-
те станаха шампиони при седемнайсет годишните. На четвъртфинал, след 
дузпи нелепо отпадна друга силна формация на „белите”. Момчетата от на-
бор 1998 дори напуснаха надпреварата без допуснат гол. Отстъпление се за-
беляза в елитната юношеска група до 19 години, където славистите нетради-
ционно заеха едва осмо място. Само три точки лишиха от столичната титла 
децата от набор 1999, а батковците им родени през 1997 година са четвърти 
в столицата. Както ви информирахме в миналия брой титли на София взеха 
най-малките, родените през 2000 и 2002 година. 

„Пирин 2001” (Благоевград) – „Лудогорец” 0:3
„Черноморец” – ЦСКА 3:1
„Литекс” – „Видима-Раковски” 4:0
„Ботев” (Пловдив) – „Славия” 1:0
„Левски” – „Сливен” 7:0
„Векта” (Пловдив) – „Ботев” (Враца) 7:1
„Берое” – „Локомотив” (Пловдив) 1:1

Крайно класиране:
1. „СЛАВИЯ“ 30 22 3 5 60-24 69
2. „Левски“ 30 21 4 5 67-31 67
3. „Лудогорец“ 30 20 2 8 69-32 62
4. „Литекс“ 30 17 6 7  67-34 57
5. „Черно море“ 30 14 8 8 39-32 50
6. „Пирин 2001“ 30 15 4 11 44-38 49
7. „Берое“ 30 13 9 8 47-22 48
8. „Ботев“ (Пловдив) 30 14 6 10 40-28 48
9. „Чавдар“ 30 11 6 13 46-50 39
10.  ЦСКА 30 10 6 14 9-58  36
11. „Локомотив“ (Пд) 30  9 8 13 39-43 35
12. „Черноморец“ 30 9 6 15 31-40 33
13. „Векта“ 30 7 7 16 41-57 28
14. „Видима-Раковски“ 30 6 7 17 32-58 25
15. „Сливен“ 30 6 3 2 127-74 21
16. „Ботев“ (Враца) 30 3 12 6 19-96 1
Забележка: От групата изпадат „Сливен” и „Ботев” 
(Враца). 

Столично първенство за юноши младша 
възраст „Б”, родени 1997 година:

XXIX кръг
„Нови Искър” – „Левски” 0:3 служебно
„Академик” – „Обеля” 3:0 служебно 
„Славия” – „Локомотив 101” 12:0
„Левски-Раковски” – „Ботев 57” 7:0
ФК „София” – „Витоша” (Бистрица) 1:2
„Чавдар” (Етрополе) – ЦСКА 1:1
„Септември” – „Локомотив” (София) 1:1

XXX кръг
„Локомотив” (София) – „Славия” 1:0
„Левски” – „Левски-Раковски” 4:1
„Ботев 57” – „Септември” 1:2
„Локомотив 101” – „Люлин” 1:4
„Витоша” (Бистрица) – „Чавдар” (Етрополе) 0:2
ЦСКА – „Академик” 5:0

Крайно класиране:
1. ЦСКА 28 25 3 0 144-10 78 точки
2. „Левски“ 28 24 2  2 118-19 74
3. „Чавдар“ 28 21 4 3 101-16 67
4. „СЛАВИЯ“ 28 20 2 6 107-25 62
5. „Септември“ 28 18 3 7 106-37 57
6. „Локомотив“ 28 17 2  9 105-38 53
7. „Люлин“ 28 15 2 11 79-54 47
8. „Левски-Раковски“ 28 14 3 11 83-45 45
9. „Ботев 57“ 28 12 11 5 76-90 37
10. ФК „София“ 28 10 11 7 34-84 31
11. „Витоша“ 28 6 2 20 26-119 20
12. „Академик“ 28 3 22 3 31-108 11
13. „Нови Искър“ 27 3 1 23 19-129 10
14. „Локомотив 101“ 28 3 1 24 20-178 10
15. „Обеля“ 27 3 1 23 10-107 10

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

Осминафинали, първи мачове
„Сливен” – „Светкавица” (Търговище) 3:2
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски” 1:4
„Лудогорец” – „Ботев” (Пловдив) 2:1
„Ботев” (Враца) – „СЛАВИЯ” 0:2
„Литекс” – „Черно море” 0:4
ЦСКА – „Локомотив” (Пловдив) 6:0
„Черноморец„ (Бургас) – ОФК „Пирин” (Бл) 0:0
„Спартак 1919” (Плевен)  – „Берое” 1:2

Осминафинали, мачове-реванш:
„Светкавица” – „Сливен” 2:2
„Левски” – „Чавдар” (Етрополе) 2:1
„Ботев” (Пловдив) – „Лудогорец” 1:1
„СЛАВИЯ” – „Ботев” (Враца) 7:0
„Черно море” – „Литекс” 2:1
„Локомотив” (Пловдив) – ЦСКА 3:2
ОФК „Пирин” (Благоевград) – „Черноморец” (Бургас) 1:3
„Берое” – „Спартак 1919” (Плевен) 2:0

Четвъртфинали, първи мачове
„СЛАВИЯ” – „Левски” 0:0
„Черно море” – „Берое” 3:1
„Сливен” – „Черноморец” (Бургас) 0:0
„Лудогорец” – ЦСКА 0:4

Четвъртфинали, втори срещи
„Левски” – „СЛАВИЯ” 0:0 и 4:3 
след изпълнение на дузпи
„Берое” – „Черно море” 2:3
„Черноморец” (Бургас) – „Сливен” 3:1
ЦСКА – „Лудогорец” 3:1

Столично първенство, деца „Б” 
родени 1999 година (първа група):

XXVI кръг
„Левски” – „Септември” 3:0
 „Интернационал” – „Левски-Раковски” 0:3
„ДИТ Спорт” – ЦСКА 2:1
„Локомотив” (София) – „Чавдар” (Етрополе) 0:0

XXVII кръг
„Левски-Раковски” – „Левски” 0:5
„Чавдар” (Етрополе) – „ДИТ Спорт” 5:1
„Септември” – „Локомотив” (София) 2:0
„Славия” – „Интернационал” 11:0

Крайно класиране:
1. „Левски” 24 22 1 1 133-14 67 
2. „СЛАВИЯ” 24 21 1 2 109-11 64 
3. „Септември” 24 13 4 7 50-36 43
4. ЦСКА 24 12 3 9 61:44 39
5. „Чавдар” 24 11 2 11 61-53 35
6. „Левски-Раковски” 24 8 2 14 32-66 26
7. „Локомотив” 24 6 1 17 27-72 19
8. „ДИТ” 24 5 3 16 34-68 15
9. „Интернационал” 24 1 1 22 17-157 4 

Млади слависти от набор 2000 се рад-
ват на градската титла, дошла след по-
бедата с 1:0 над „Левски” със станалия 
вече традиционен жест
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Младежкият нацио-
нален отбор до 20 г. зае 
2-ро място на световно-
то първенство в трета 
дивизия, състояло се в 
София от 14 до 20 яну-
ари тази година. Това е 
най-доброто класиране 
за тази възрастова група 
от 1988 г. насам. Предво-
ждани от треньора Мар-
тин Миланов, нашите 
записаха успехи срещу 
традиционно неудоб-
ните отбори на Мекси-
ко 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), Нова 
Зеландия 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) 

След пет поредни 
сезона на върха хокей-
ният отбор на „Славия“ 
приключи на трето 
място в крайното кла-
сиране на държавното 
първенство за мъже 
за състезателната 
2012/2013 г. „Белите“ 
играха със силно под-
младен и променен 
състав в сравнение с 
последните години. 
С изключение на ве-

тераните Мартин Ми-
ланов, Мартин Гюров, 
Цветан Цветанов и Си-
мон Симеонов, както 
и на натрупалите вече 
опит Явор Славчев и 
Кристиян Радованов, 
почти всички момчета 
в състава са на възраст 
между 16 и 20 г. 

В първия кръг, ва-
лиден и за турнира за 
националната купа за 
2012 г., момчетата на 

треньора Георги Ми-
ланов успяха да надде-
леят над силния състав 
на НСА и по този начин 
го изпревариха в кла-
сирането за второто по 
значимост отличие.

В крайното класи-
ране „белите“ събраха 
15 точки от 5 победи 
и бяха задминати от 
НСА, който натрупа 
18 точки. Шампион за 
първи път от 27 години 

стана ЦСКА с 33 точки. 
„Червените“ редици 
бяха подсилени с голя-
ма част от досегашните 
състезатели на „бели-
те“. Съвсем не е случа-
ен и фактът, че всички 
индивидуални отличия 
получиха хокеисти на 
ЦСКА, доскоро играли 
за „Славия“ – Констан-

Статистика
Държавно първенство по хокей на лед за мъже – 2012/2013

I кръг (валиден за Купа „България“ 2012)
„Левски“ – „Славия“ 0:5 служебно, ЦСКА – НСА 9:5 (0:2, 6:0, 3:3), 
„Славия“ – НСА 7:3 (3:2, 3:1, 1:0), ЦСКА – „Левски“ 21:3 (5:0, 5:2, 11:1), 
„Славия“ – ЦСКА 0:5 служебно, НСА – „Левски“ 8:4 (1:2, 3:0, 4:2)

Класиране за Купа „България“ – 2012 г.: 1. ЦСКА, 2. „Славия“, 3. НСА, 
4. „Левски“ 

II кръг
„Славия“ – „Левски“ 13:0 служебно, ЦСКА – НСА 16:3 (4:0, 5:1, 7:2), 
„Левски“ – ЦСКА 2:14 (0:4, 0:6, 2:4), НСА – „Славия“ неигран, ЦСКА – 
„Славия“ 9:1 (4:0, 0:0, 5:1), „Левски“ – НСА 1:20 (0:9, 1:6, 0:5)

III кръг
„Левски“ – „Славия“ 0:8 (0:2, 0:2, 0:4), „Славия“ – НСА 1:8 (0:2, 0:1, 1:5), 
„Славия“ – ЦСКА 2:8 (0:2, 1:3, 1:3), ЦСКА – НСА неигран, НСА – „Лев-
ски“ 18:3 (6:0, 5:2,7:1)

IV кръг
„Славия“ – „Левски“ 9:1 (4:0, 3:1 , 2:0), ЦСКА – НСА 17:5 (5:1, 7:2, 5:2), 
„Левски“ – ЦСКА 2:27 (1:11, 1:11, 0:5), НСА – „Славия“ 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), 
ЦСКА – „Славия“ 7:5 (4:0, 1:0, 2:5), „Левски“ – НСА 0:5 служебно

Крайно класиране: 1. ЦСКА – 33 т., 2. НСА – 18 т., 3. „Славия“ – 15 т., 
4. „Левски“ – 0 т.

„Славия“ с бронз за първи път от 1989 г. насам
тин Михайлов (вра-
тар), Богдан Стефанов 
(гард), Мартин Бояджи-
ев (нападател), Юрай 
Душичка (голмайстор)! 
Два мача от програма-
та, които бяха отложе-
ни през сезона, изоб-
що не се състояха след 
решение на хокейната 
федерация.

Момент от мача от четвъртия кръг на шампионата ЦСКА – „Славия“ (7:5) в 
Зимния дворец на спорта

Национали

и Турция – 4:3 (2:1, 1:1, 
1:1) като регистрираха 
единствената си загуба 
от лидера в крайното 
класиране Китай с 1:10 
(0:6, 1:2, 0:2).

Мъжкият национален 
отбор изпадна в трета 
дивизия, след като зае 
последното място на 
световното във втора 
дивизия – група „Б“ в 
Турция през април. Ге-
орги Миланов се оттег-
ли преди шампионата от 
поста старши-треньор 
на трикольорите пора-

ди здравословни про-
блеми. Българите загу-
биха в редовното време 
последователно от Нова 
Зеландия с 5:10 (1:3, 2:3, 
2:4), Китай с 6:9 (1:3, 1:4, 
4:2), Израел – 2:13 (1:5, 
1:3, 0:5) и Турция – 3:6 
(3:1, 0:2, 0:3). Единстве-
ната си точка нашите 
спечелиха след загуба с 
продължения от Мекси-
ко – 7:8 (2:3, 2:2, 3:2, 0:1).

Страницата 
подготви Свободан 

АЛЕКСАНДРОВ

„Славия“ в лицето на 
Мартин Миланов органи-
зира едноседмичен между-
народен камп по хокей 
на лед за деца на възраст 
между 8 и 14 г. (6-13 юли) 
с участието на треньо-
рите от Канада – Матю 
Робинс, Крейг Клинкоф и 
Кедн Ково, както и на Бо-
хумир Кинкор (Чехия). В 
мероприятието взеха уча-
стие деца от България, 
Сърбия и Гърция.

Младежите с най-добро 
класиране от 25 години  
Мъжете изпаднаха в трета дивизия  
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Даниел Златков 
спечели тради-

ционния приз 
за „Любимец на 

публиката” за 
сезон 2012-2013. С 

постоянните си 
изяви през година-
та централният 

бранител заслу-
жи симпатиите 

на „белите” 
фенове. От новия 

сезон той ще иг-
рае в чужбина, но 
остава в спомени-

те на слависти-
те със сърцатата 

си игра. 

Всичко за деве-
тото издание на 

играта „Любимец 
на публиката” на 

стр. 2

Бяла диря16

Ватерполистите на „Славия” станаха вицешампиони в турнира на юношите-
младша възраст

Любовта към „белия” клуб не знае граници

Европейският вицешампион за 2013 Владимир 
Дубов от „Славия 2009“ добави нов успех в сезона на 
стогодишнината на своя клуб. Той не само спечели 
шампионската титла на държавното първенство, 
но бе и определен за най-техничен състезател 
на турнира. На финала в своята кат. до 60 кг 
славистът надделя в битката на претендентите 
за титулярно място в националния отбор 
срещу Радослав Великов от „Левски“ със 7:6. 
Надпреварата се проведе на зимната пързалка на 
„Славия”, като жест от родната федерация за 
приноса на „белия” клуб в развитието на борбата в 
България и в чест на вековния славистки юбилей.  

Нестандартна торта в екип на „белия” хокеен тим зарадва за шестгодишния 
рожден ден Георги Миланов-младши. Той е син на треньора от школата на 
„Славия” Мартин Миланов. 

Всичко за хокея на лед в” белия” клуб на стр. 15




