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2016 започна за 
„белия” тим с на-
значаването на нов 
старши треньор на 
представителния от-
бор. Името на Алек-
сандър Тарханов е 

респектиращо. По-
явата му в „Славия” 
загатва и за новите 
амбиции на клуба. 
Нещо, което и сами-
ят специалист заяви 
при представянето 

си: славистите ще 
преследват третото 
място. Евентуалният 
бронз в шампионата 
е повече от реален и 
постижим, и с оглед 
на новото класира-
те, след изваждането 
на „Литекс” от елита. 
Преди подновява-
нето на шампионата 
„Славия” е само на 
точка от втората по-
зиция. Добрата рабо-
та свършена в под-
готвителния лагер 
в Анталия, също е 
предпоставка за ата-
ка на заветната виза 
за Европа, убягваща 
на „белите” вече две 

Онлайн магазин за 
„белите” фенове    На стр. 11

десетилетия. 
Финансовата дей-

ствителност лиши 
тима от най-добрия 
играч през есента 
Карачанаков, както и 
от изчерпания и де-
мотивиран Манзоро. 

„Ще се 
борим за 
третото 
място” 

На стр. 6

Но за втория дял на 
първенството в сла-
вистките редици, на-
ред с придобилите 
все повече опит юно-
ши собствено произ-
водство, са налице 
и качествени нови 
попълнения. Дано и 
добрата програма в 
началото на пролет-
та даде също пре-
димство и „Славия” 
наистина направи 
най-сетне нещо зна-
чимо в шампионата.     

Нова година, 
нов треньор,
нови цели... 
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Силни гостувания и 
колебливи домакинства 
белязаха есента
на сезон 2015/16 г.

Минали мачове

И през настоящия 
футболен шампионат 
„Славия“ продължа-
ва да усъвършенства 
една от най-ярките си 
отличителни черти, 
развити в 20-те годи-
ни след последната 
титла – непостоян-
ството. 

И в това първен-
ство „белите“ редува-
ха много силни мачо-
ве със сиви и скучни 
продукции, играха 
като равни с лиде-
рите, после едва се 
измъкваха от срамни 
загуби срещу аутсай-
дерите. 

Въпреки това, като 
че ли поводите за ра-
дост бяха повече, а 
по стечение на обсто-
ятелствата натрупа-
ните точки дават оп-
тимизъм за преслед-
ване на високи цели 
напролет. 

Мачовете 

Един от големите 
плюсове бяха изяви-
те на „Славия“ като 
гост – отборът спе-
чели 16 от 30-те си 
пункта дотук далеч 
от дома. На обратния 
полюс бе представя-

нето на собствения 
стадион, белязано 
от 530 минути голова 
суша между 2-ия и 
14-ия кръг. 

Освен летящия 
старт и взривния 
финал на годината 
(общо 4 победи с по 
3:0 над „Локомотив“ 
(Пловдив) и „Пирин“) 
няколко мача нака-

раха феновете да из-
питат позабравеното 
чувство на гордост от 
резултатите на люби-
мия отбор. 

Един от тях бе го-
стуването на шам-
пиона „Лудогорец“ в 
седмия кръг. В него 
със стегната игра в 
защита и много са-
мочувствие „белите“ 

тотално объркаха 
сметките на устре-
милия се към върха 
тим на разградчани. 
И макар през втора-
та част да допуснаха 
гол, най-вече заради 
единствената греш-
ка в отбрана на Ди-
митър Пиргов, те не 
се предадоха. А уси-
лията им се увенчаха 

в края на срещата, 
когато Антон Карача-
наков заби топката 
със страхотен удар 
от фаул в гредата, 
а оттам в мрежата 
зад Милан Борян за 
крайното 1:1. 

Най-добрата про-
дукция на столичани 
обаче дойде в 13-ия 
кръг. Тогава „Славия“ 
отиде в Стара Заго-
ра като категоричен 
аутсайдер след се-
рия от шест загуби 
и две равенства сре-
щу този съперник от 
2012 г. насам. В за-
щита селекцията на 
Иван Колев се пред-
стави безупречно и 
въпреки че привид-
но бе предоставила 
контрола върху игра-
та на старозагорци, 
не допусна почти 
никакви голови ситу-
ации. На отсрещната 
врата контраатаките 
на славистите во-
деха до опасност 
след опасност пред 
Макенджиев. Антон 
Карачанаков вкара 
на два пъти, изпус-
на поне още толко-
ва, а Мансе и Ди-
митров можеха да 
направят резултата 
разгромен. „Берое“ 
стигна само до един 
гол в края, когато 
сблъсъкът вече бе 
предрешен. 

И ако тези сре-
щи бяха върхът на 
„Славия“, то дъното 
бе достигнато точ-
но в най-важните за 
феновете двубои – 
тези срещу вечния 
съперник „Левски“. 
И докато при 0:1 в 
домакинското дерби 
„белите“ показаха 
поне желание (но не 
и възможност) да се 

За първи път в тройката от дълго 
време, но и традиционно непостоянни

Дуде Ндунгала поздравява Антон Карачанаков (в средата) за 
поредния гол във вратата на „Локомотив“ (Пловдив), вдясно 
е друг голмайстор в срещата Иван Вълчанов (35) 
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противопоставят на 
„сините“, то при 0:2 
на „Герена“ те пред-
ставляваха тъжна 
картина  - плахи и без 
агресия в атака, не-
организирани и често 
грешащи в защита. 

Мач, за който ни-
кой не иска да си 
спомня, се проведе и 
на градския стадион 
в Ловеч. Тогава сто-
личани отидоха със 
самочувствието на 
претендент за при-
зовите места, но пад-
наха лесна плячка на 
бързите нападатели 
на „оранжевите“ и 
си тръгнаха с четири 
гола в своята врата 
срещу нито един в 
противниковата. 

Като много любо-
питна тенденция в 
срещите се очерта 
склонността на тима 
да решава двубоите 
в последните минути. 
От общо 21 попаде-
ния дотук през сезона 
цели 10 са паднали в 
заключителните мо-

менти между 76-ата 
и 90-ата. Това не е 
показател, от който 
може да се съди за 
класата на състава, 

но пък е гаранция за 
драматизъм в мачо-
вете и не на последно 
място - за характер. 

Футболистите

И двамата треньо-
ри, на които разчи-
таше „Славия“ през 
есента – Иван Колев 
и Владимир Иванов, 
не изневериха на по-
литиката на налага-
не на млади футбо-
листи. Играчи като 
Янис Карабельов, 
Емил Стоев и Вла-
димир Семерджиев, 
чието присъствие в 
състава започна още 
миналата година, се 
утвърдиха като посто-
янни фигури в тима. 
След дълго лечение 
на контузия все по-
често сред титуляри-
те виждаме и Стефан 
Велков. В средата на 
терена много шансо-
ве за изява получи 
още един продукт на 
„бялата” школа Емил 
Мартинов, а към края 
на годината на ня-
колко пъти на тере-
на видяхме и Китан 
Василев. Всички те 
бавно, но сигурно по-
добряват играта си и 

не е изключено 
на пролет да са 
сред ключовите 
състезатели в 
отбора. 

Като разоча-
роващо можем 
да посочим 
представянето 
на Пламен Кра-
чунов и чуж-
денците Франк 
Мбарга и Ма-
тио Мансе, ко-
ито не грабнаха 
дадените им 
шансове и си 
стегнаха бага-
жа. Под очакванията 
се представи и мина-
логодишният лидер 
Жереми Манзоро, 
включил се с явно не-
желание в доста от 
срещите. 

Над всички през 
есента бяха Антон 
Карачанаков и Ивай-
ло Димитров. Два-
мата станаха и най-
резултатните българ-
ски футболисти в „А“ 
група в първенството 
с по шест попадения. 

Завръщането в 
състава на Марио Ки-
рев създаде и конку-
ренция за вратарския 
пост. Миналият и през 
„Ювентус“ страж пази 

Минали мачове 

в 12 срещи, а вете-
ранът Георги Петков 
– в 8. 

Треньорите

Много от феновете 
на „Славия“ прежи-
вяха болезнено раз-
дялата с Иван Колев 
в средата на полусе-
зона. И с основания 
– под негово ръко-
водство „белите“ по-
стигнаха авторитетна 
серия от 3 поредни 
шампионатни победи 
над вечния съпер-
ник „Левски“, тотално 
промениха игровия 
си облик и започнаха 
да се представят не 
само по-атрактивно, 
но и по-печелившо. 
Но колебливите из-
яви в някои срещи 
този сезон принудиха 
наставника да хвърли 
оставка. А временни-
ят му заместник Вла-
димир Иванов няма 
нито една причина 
да се срамува от пре-
стоя си – записа три 
успеха, в които тимът 
вкара общо 7 гола, а 
не допусна нито един. 

Дали новият на-
ставник Александър 
Тарханов ще подобри 
това постижение, е 
рано да се каже. Но 
с визитка, в която ли-
чат имена като ЦСКА 
(Москва) и „Терек“ 
(Грозни), очакванията 
към него няма как да 
не са големи. 

Иван ЖИКОВ

През есента на 2015 г. Янис Карабельов 
се утвърди като титуляр в „Славия“, а 
„белите“ прекъснаха кошмарната серия 
срещу „Берое“ с 2:1 като гост 

Ивайло Димитров 
заслужи приза за играч 

на ХХ кръг    

Цветомир Панов е изпреварил Роман Прохазка в момент 
от есенния двубой с „Левски“, загубен с 0:1 и прекъснал 
славистката серия от три поредни успеха в най-старото 
родно дерби 
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I кръг, 17 юли 2015 г.
„Славия“ - „Локомотив“ (Пд) 3:0

„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 6. Ж. Атанасов, 3. Пиргов, 
87. Диего, 5. Мбарга (88 – 13. Велков), 3. Стоев (63 – 35. 
Вълчанов), 10. Карабельов, 20. П. Атанасов (77 – 71. 
Карачанаков), 7. Манзоро, 14. И. Димитров. 
Голмайстори: 1:0 И. Димитров (68), 2:0 Вълчанов (76), 3:0 
И. Димитров (90). 
Съдия: Вихрен Манев. 
София, ст. „Славия“, 1000 зрители. 

II кръг, 27 юли 2015 г. 
„Пирин“ (Бл) - „Славия“ 0:3

„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 6. Ж. Атанасов, 3. Пиргов, 
87. Диего, 5. Мбарга (46 – 17. Дяков), 11. Ндунгала, 10. 
Карабельов, 20. П. Атанасов (78 – 22. Семерджиев), 7. 
Манзоро (88 – 71. Карачанаков), 14. И. Димитров. 
Голмайстори: 0:1 Манзоро (43-дузпа), 0:2 И. Димитров 
(77), 0:3 Манзоро (84). 
Съдия: Георги Кабаков. 
Жълти картони: Панов, И. Димитров, Диего, Петков, 
Дяков, Семерджиев. 
Благоевград, ст. „Христо Ботев“, 4000 зрители. 

III кръг, 2 август 2015 г. 
„Славия“ - „Черно море“ 0:1

„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 6. Ж. Атанасов, 3. Пиргов, 
87. Диего, 17. Дяков (8 – 27. Мартинов), 35. Вълчанов, 
10. Карабельов (83 – 23. Стоев), 20. П. Атанасов (55 – 5. 
Мбарга), 7. Манзоро, 14. Ив. Димитров. 
Голмайстор: 0:1 Бижев (20). 
Съдия: Владимир Вълков. 
Жълти картони: Пиргов, Мартинов. 
Червен картон: Мехди Бурабия (85). 
София, ст. „Славия“, 600 зрители. 

IV кръг, 9 август 2015 г. 
„Славия“ - „Берое“ 0:0

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 6. Ж. Атанасов, 3. Пиргов, 
87. Диего, 27. Мартинов (46 – 35. Вълчанов), 11. Ндунгала 
(46 – 71. Карачанаков), 10. Карабельов (85 – 5. Мбарга), 
20. П. Атанасов, 7. Манзоро, 14. Ив. Димитров. 
Съдия: Ивайло Стоянов. 
Жълти картони: Мартинов, Диего, Манзоро. 
Червен картон: Елиаш (5). 
София, ст. „Славия“, 500 зрители. 

V кръг, 16 август 2015 г. 
„Ботев“ (Пд) - „Славия“ 0:1

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 6. Ж. Атанасов, 3. 
Пиргов (62 – 66. Крачунов), 87. Диего, 27. Мартинов, 
71. Карачанаков (82 – 9. Мансе), 10. Карабельов, 22. 
Семерджиев (73 – 5. Мбарга), 7. Манзоро, 14. Ив. 
Димитров. 
Голмайстор: 0:1 Ив. Димитров (60). 
Жълти картони: Диего, Кирев, Мансе. 
Пловдив, ст. „Коматево“, 1800 зрители. 

VI кръг, 23 август 2015 г. 
„Славия“ - „Литекс“ 0:0*

„Славия“: 12. Кирев, 2. Дечев, 6. Ж. Атанасов, 66. 
Крачунов, 87. Диего, 27. Мартинов, 71. Карачанаков, 
10. Карабельов (54 – 20. П. Атанасов), 5. Мбарга (66 – 22. 
Семерджиев), 7. Манзоро (84 – 35. Вълчанов), 14. Ив. 
Димитров. 
Съдия: Таско Тасков. 
Жълти картони: Дечев, Крачунов, Семерджиев, Диего. 
София, ст. „Славия“, 900 зрители. 

VII кръг, 28 август 2015 г. 
„Лудогорец“ - „Славия“ 1:1

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 6. Ж. Атанасов, 3. 
Пиргов, 87. Диего, 27. Мартинов, 71. Карачанаков, 
22. Семерджиев (81 – 20. П. Атанасов), 5. Мбарга (57 
– 10. Карабельов), 11. Ндунгала (71 – 23. Стоев), 14. Ив. 
Димитров. 
Голмайстори: 1:0 Мисиджан (56), 1:1 Карачанаков (87). 
Съдия: Георги Йорданов. 
Жълти картони: Мартинов, Пиргов, Диего, 
Карачанаков. 
Разград, ст. „Лудогорец Арена“, 2200 зрители. 

VIII кръг, 13 септември 2015 г. 
„Славия“ - „Левски“ 0:1

„Славия“: 1. Петков, 2. Дечев, 6. Ж. Атанасов, 66. 

Крачунов, 25. Панов, 27. Мартинов (82 – 3. Пиргов), 71. 
Карачанаков, 10. Карабельов (62 – 17. Дяков), 20. П. 
Атанасов (82 – 23. Стоев), 7. Манзоро, 14. Ив. Димитров.
Голмайстор: 0:1 Диаби (11). 
Съдия: Цветан Кръстев. 
Жълти картони: Карабельов, Мартинов. 
Червен картон: Орачев (74). 
София, ст. „Славия“, 3700 зрители. 

IX Кръг, 19 септември 2015 г. 
„Монтана“ - „Славия“ 1:2

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 66. Крачунов, 3. Пиргов, 
87. Диего (59 – 2. Дечев), 5. Мбарга (88 – 13. Велков), 
71. Карачанаков, 22. Семерджиев (76 – 17. Дяков), 10. 
Карабельов, 7. Манзоро, 14. Ив. Димитров. 
Голмайстори: 0:1 Карачанаков (21), 0:2 Семерджиев 
(32), 1:2 Минчев (45+1). 
Съдия: Николай Йорданов. 
Жълти картони: Манзоро, Ив. Димитров, Карабельов, 
Дяков. 
Монтана, ст. „Огоста“, 1700 зрители. 

X кръг, 27 септември 2015 г. 
„Локомотив“ (Пд) - „Славия“ 2:0

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 66. Крачунов, 3. Пиргов, 
87. Диего, 17. Дяков, 7. Манзоро (79 – 23. Стоев), 22. 
Семерджиев (62 – 35. Вълчанов), 10. Карабельов, 71. 
Карачанаков, 14. Ив. Димитров (74 – 20. П. Атанасов). 
Голмайстор: 1:0 Камбуров (33), 2:0 Камбуров (57).
Съдия: Никола Попов. 
Жълти картони: няма
Пловдив, ст. „Локомотив“, 800 зрители. 

XI кръг, 3 октомври 2015 г. 
„Славия“ - „Пирин“ (Бл) 0:0

„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 66. Крачунов, 3. Пиргов, 
87. Диего, 17. Дяков, 35. Вълчанов (46 – 7. Манзоро), 10. 
Карабельов (78 – 22. Семерджиев), 20. П. Атанасов, 71. 
Карачанаков, 14. Ив. Димитров (72 – 9. Мансе). 
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Диего, Семерджиев. 
София, ст. „Славия“, 400 зрители. 

XII кръг, 17 октомври 2015 г. 
„Черно море“ - „Славия“ 1:0

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 87. 
Диего, 17. Дяков, 71. Карачанаков, 10. Карабельов, 22. 
Семерджиев (79 – 22. Семерджиев), 7. Манзоро, 14. Ив. 
Димитров. 
Голмайстор: 1:0 Кулибали (76). 
Съдия: Стефан Апостолов. 
Жълти картони: Дяков, Диего, Манзоро. 
Варна, ст. „Тича“, 1200 зрители. 

XIII кръг, 26 октомври 2015 г. 
„Берое“ - „Славия“ 1:2

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 
87. Диего, 27. Мартинов, 71. Карачанаков (88 – 20. 
П. Атанасов), 17. Дяков (90+1 – 66. Крачунов), 10. 
Карабельов, 14. Ив. Димитров, 9. Мансе (64 – 23. Стоев). 
Голмайстори: 0:1 Карачанаков (9), 0:2 Карачанаков (85), 
1:2 Зехиров (88). 
Съдия: Георги Димитров. 
Жълти картони: Панов, Кирев, Ив. Димитров, Г. Петков, 
Мансе, Велков.
Стара Загора, ст. „Берое“, 2400 зрители. 

XIV кръг, 30 октомври 2015 г. 
„Славия“ - „Ботев“ (Пд) 2:0

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 
87. Диего, 17. Дяков, 27. Мартинов, 71. Карачанаков (87 
– 23. Стоев), 20. П. Атанасов (66 – 35. Вълчанов), 14. Ив. 
Димитров, 9. Мансе (60 – 7. Манзоро). 
Голмайстори: 1:0 Ив. Димитров (81), 2:0 Манзоро (83). 
Съдия: Стефан Павлов. 
Жълт картон: Пиргов. 
София, ст. „Славия“, 350 зрители. 

XV кръг, 6 ноември 2015 г.
„Литекс“ - „Славия“ 4:0*

„Славия“: 12. Кирев, 2. Дечев, 13. Велков, 66. 
Крачунов, 87. Диего, 17. Дяков (78 – 20. П. Атанасов), 71. 
Карачанаков, 27. Мартинов, 22. Семерджиев, 7. Манзоро 
(57 – 9. Мансе), 14. Ив. Димитров (61 – 23. Стоев).
Голмайстори: 1:0 Виана (5), 2:0 Малинов (39), 3:0 Йонсен 

(51), 4:0 Морено (90). 
Съдия: Таско Тасков. 
Жълти картони: Дечев, Семерджиев. 
Ловеч, гр. стадион, 300 зрители 

XVI кръг, 21 ноември 2015 г. 
„Славия“ - „Лудогорец“ 0:1

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 
87. Диего, 22. Семерджиев (85 – 20. П. Атанасов), 27. 
Мартинов (55 – 17. Дяков), 71. Карачанаков, 23. Стоев, 14. 
Ив. Димитров, 9. Мансе (46 – 7. Манзоро).
Голмайстор: 0:1 Моци (35-дузпа).
Съдия: Георги Кабаков. 
Жълти картони: Кирев, Пиргов. 
София, ст. „Славия“, 600 зрители. 

XVII кръг, 29 ноември 2015 г. 
„Левски“ - „Славия“ 2:0

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 87. 
Диего, 17. Дяков, 71. Карачанаков (46 – 14. Ив. Димитров), 
22. Семерджиев (63 – 20. П. Атанасов), 23. Стоев (86 – 35. 
Вълчанов), 11. Ндунгала, 7. Манзоро. 
Голмайстори: 1:0 Прохазка (16), 2:0 Де Нойер (41). 
Съдия: Никола Попов. 
Жълт картон: Стоев. 
София, ст. „Г. Аспарухов“, 1800 зрители. 

XVIII кръг, 3 декември 2015 г. 
„Славия“ - „Монтана“ 1:0 
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 
87. Диего (16 – 2. Дечев), 17. Дяков, 22. Семерджиев (80 
– 23. Стоев), 71. Карачанаков, 20. П. Атанасов, 14. Ив. 
Димитров, 9. Мансе (55 – 11. Ндунгала). 
Голмайстор: 1:0 Карачанаков (90+2-дузпа). 
Съдия: Стефан Апостолов. 
Жълти картони: Ив. Димитров, Дяков, Ндунгала.
София, ст. „Славия“, 250 зрители.

XIX кръг, 7 декември 2015 г. 
„Славия“ - „Локомотив“ (Пд) 3:0

„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 2. 
Дечев, 17. Дяков, 22. Семерджиев, 71. Карачанаков, 35. 
Вълчанов, 11. Ндунгала (83 – 15. Кръстев), 9. Мансе (56 – 
14. Ив. Димитров). 
Голмайстори: 1:0 Ндунгала (43), 2:0 Мансе (45+4-дузпа), 
3:0 Ндунгала (78). 
Съдия: Георги Димитров.
Жълти картони: Дечев, Ндунгала. 
Червен картон: Камбуров (45). 
София, ст. „Славия“, 200 зрители. 

XX кръг, 11 декември 2015 г. 
„Пирин“ (Бл) - „Славия“ 0:3

„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 2. 
Дечев, 17. Дяков, 22. Семерджиев (46 – 27. Мартинов), 
71. Карачанаков (71 – 24. К. Василев), 35. Вълчанов, 11. 
Ндунгала (81 – 15. Кръстев), 14. Ив. Димитров. 
Голмайстори: 0:1 Карачанаков (27), 0:2 Ив. Димитров (50), 
0:3 Вълчанов (61). 
Съдия: Боян Славков. 
Жълти картони: Семерджиев, Петков. 
Благоевград, ст. „Христо Ботев“, 1800 зрители. 

* Двубоите с „Литекс“ са анулирани заради изваждане-
то на ловешкия клуб от надпреварата в „А“ група.

„А“ ГРУПА / ЕСЕН 2015

Купа на България
1/16-финал, 23 септември 2015 г.
„Спартак“ (Плевен) - „Славия“ 2:1

„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 13. Велков, 6. Ж. 
Атанасов, 2. Дечев, 5. Мбарга (78 – 23. Стоев), 20. 
П. Атанасов (63 – 71. Карачанаков), 17. Дяков, 11. 
Ндунгала (67 – 24. К. Василев), 35. Вълчанов, 7. 
Манзоро. 
Голмайстори: 1:0 Тенев (1), 1:1 Манзоро (23-дузпа), 2:1 
Тодоров (62). 
Съдия: Александър Костадинов. 
Жълти картони: Ж. Атанасов, Дечев. 
Плевен, гр. стадион, 2500 зрители. 
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Новият треньор на 
„Славия“ Александър 
Тарханов смени по-
ловината отбор на 
„белите“ по време на 
зимната пауза. В тима 
по различни причини 
няма да останат Франк 
Мбарга, Матийо Ман-
се, Живко Атанасов, 
Иван Вълчанов, Ко-
стадин Дяков, Пламен 
Крачунов (освободе-
ни), Жереми Манзоро, 
Петър Атанасов (пре-
отстъпени) и Антон Ка-
рачанаков (продаден). 

Проби изкараха не 
малко футболисти, 
като договори със 
столичани подписаха 
шестима: руснаците 
Сердер Сердеров, Ни-
кита Сергеев и Иван 
Князев, кениецът Абуд 
Омар Камис и българ-
ските полузащитници 
Георг Илиев и Борис-
лав Балджийски. 

Може би най-
интересното име е 
това на Сердер Сер-
деров. 21-годишни-
ят юноша на „Анжи“ 
Махачкала може да 
се похвали с изигра-
ни срещи във всички 
юношески и младежки 
формации на нацио-
налния тим на Русия, 
а в кариерата си има 
двубой в Шампион-
ската лига с екипа 
на ЦСКА (Москва). 
176-сантиметровият 
нападател е играл още 

за „Урал“ и „Криля Со-
ветов“ в родината си. 

Централният за-
щитник Никита Сер-
геев е на 24 години и 
идва от „Волга“ (Твер). 
Започва в школата 
на московския гранд 
„Динамо“, а преди да 
премине в „Славия“ е 
ритал във втора и тре-
та дивизия на Русия с 
екипа на „Калуга“. 

В отбрана за ти-
тулярно място ще се 
бори и 23-годишният 
Князев. Той впечатля-
ва с ръст 188 санти-
метра и се отличава 
със стабилна игра при 
високи топки. Юно-
ша е на „Локомотив“ 
(Москва), при мъже-
те дебютира с екипа 
на градския съперник 
„Торпедо“. За послед-
но носи фланелката 
на „Урал“. И той, като 
Сердеров, има мачове 
с екипа на младежкия 
национален отбор на 
Русия. 

Любопитен е транс-
ферът и на кениеца 
Камис. Твърд титуляр 

до момента във вто-
родивизионния гръцки 
„Панегиалиос“, 23-го-
дишният защитник е 
използван с успех във 
всички зони на отбра-
ната, както и в среда-
та на терена. Преди 
Гърция се е подвиза-
вал в „Тускер“ в роди-
ната си. 

Георг Илиев е син 
на бившия футболист 
Георги Илиев-Майкъ-
ла, който също има 
мачове с екипа на 
„Славия“. 21-годишни-
ят младежки национал 
се завръща в Бълга-
рия от Англия, където 
няколко години изкара 
в „Болтън“ и „Карлайл“. 

Юношата на „Лев-
ски“ Балджийски е до-
бре познат на привъ-
ржениците. 25-годиш-
ният халф бе за кратко 
в отбора през есента 
на 2013 г., но бе осво-
боден заради замес-
ването му в трагичен 
инцидент. През 2015 
г. бе твърд титуляр в 
селекцията на „Монта-
на“, където изигра 12 

срещи и вкара 4 гола. 
Досега през зима-

та обаче нито нови-
те попълнения, нито 
останалите футболи-
сти в състава успяха 
да блеснат и да демон-
стрират висока класа. 
От всички контроли 
бе спечелена само 
една – първата срещу 
аматьорския „Витоша“ 
(Бистрица) със 7:1. 
„Белите“ се предста-
виха добре и срещу 
лидера в Словакия 
„Тренчин“, но въпреки 
няколкото отлични го-
лови възможности не 
стигнаха до попадение 
– 0:0. В останалите 
срещи „Славия“ не бе 
на очакваното ниво, 
а последните две – 
срещу казахстанските 

„Иртиш“ и „Астана“, во-
дени съответно от Ди-
митър Димитров-Херо 
и Станимир Стоилов-
Мъри, бяха загубени с 
разгромни резултати – 
1:4 и 0:3. 

Треньорът Алек-
сандър Тарханов беше 
категоричен, че подоб-
ни мачове няма как да 
са показател за пред-
стоящите двубои в 
първенството. Според 
него още срещу „Черно 
море“ на 21 февруари 
в София столичани ще 
демонстрират истин-
ските си възможности, 
а третото място в края 
на сезона е постижима 
цел. 

Иван ЖИКОВ

СТАТИСТИКА 
Зимна подготовка, сезон 2015/2016

„Белите“ смениха половин отбор
Шестима нови ще помагат на „Славия“ 
в битката за челната тройка и Европа

Абуд Омар 
Камис (на 
преден 
план) е 
първият 
кениец в 
истори-
ята на 
„Славия”

4 февруари 2016 г. 
„Славия“ - „Заглембе“ (Полша) 1:2
„Славия“: Кирев, Панов, Пиргов, Велков, Абуда, 
Йомов, Мартинов, Карабельов, Ив. Димитров, 
Ндунгала, Сердеров (Буров, Хр. Василев, Диего, 
Кръстев, К. Василев, Г. Илиев, Дечев, Семерджи-
ев, Стоев, Князев, Кобзар, Сергеев). 
Голмайстори: 0:1 Пападопулос (21-дузпа), 1:1 
Йомов (45), 1:2 Вожняк (57). 
Анталия, 60 зрители. 

7 февруари 2016 г. 
„Славия“ - „Иртиш“ (Казахстан) 1:4*
Голмайстори: 0:1 Муртазеев (20), 0:2 Муртазеев 
(38), 0:3 Дос Сантос (65), 0:4 Макас (78), 1:4 Ив. Ди-
митров (84-дузпа). 
*Информация за двубоя не е налична. Единстве-
но в  клубния сайт на „Иртиш“ има съставите 
на казахстанския тим в двете полувремена и 
голмайсторите. 

9 февруари 2016 г. 
„Славия“ - „Астана“ (Казахстан) 0:3
„Славия“: Петков, Панов, Велков, Абди, Мо-
канза, Балджийски, Мартинов, Карабельов, Ив. 
Димитров, Ндунгала, Сергеев (Буров, Диего, 
Кръстев, К. Василев, Семерджиев, Князев, Сто-
ев). 
Голмайстори: 0:1 Деспотович (6), 0:2 Твумаси 
(26), 0:3 Наджарян (77). 
Анталия, 60 зрители. 

Сердер Сердеров

Никита Сергеев

19 януари 2016 г. 
„Славия“ - „Витоша“ (Бистрица) 7:1
„Славия“: Петков, Дечев, Велков, Пиргов, Па-
нов, Г. Илиев, Мартинов, К. Василев, П. Атанасов, 
Ив. Димитров, Карачанаков (Кирев, Стоев, Се-
мерджиев, Карабельов, Буров, Йомов, Папшис, 
Драголов, Марков, Христов). 
Голмайстори: 0:1 Хаджиев (15), 1:1 Карачана-
ков (37), 2:1 Карачанаков (39), 3:1 Ив. Димитров 
(42), 4:1 Карабельов (66), 5:1 Иванов (75-авто-
гол), 6:1 Папшис (82), 7:1 Йомов (87). 
София, ст. „Славия“, помощен терен
110 зрители. 

27 януари 2016 г.
„Славия“ - „Подбескидже“ (Полша) 0:1
„Славия“: Кирев, Дечев, Князев, Пиргов, Панов, 
Мартинов, Г. Илиев, Ндунгала, П. Атанасов, К. 
Василев, Ив. Димитров (Буров, Йомов, Кръстев, 
Карабельов, Семерджиев, Стоев). 
Голмайстор: 0:1 Мойта (40-дузпа).
Анталия, 50 зрители. 

31 януари 2016 г.
„Славия“ - „Тренчин“ (Словакия) 0:0
„Славия“: Г. Петков, Панов, Пиргов, Сергеев, 
Буров, Мартинов, Карабельов, Кобзар, П. Атана-
сов, Сердеров, Ив. Димитров (Йомов, Кръстев, 
Семерджиев, Мартинов, Г. Илиев, Ндунгала, К. 
Василев, Дечев, Князев). 
Анталия, 40 зрители. Иван Князев
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Новият старши 
треньор на „белия” 
тим Александър Тар-
ханов започна амби-
циозно престоя си в 
клуба. Натрупал со-
лиден опит, начело 
на редица отбори, ру-
ският специалист е 
мотивиран сериозно 
и за работата си в 
„Славия”. Предлагаме 
ви подбрани акценти 
от негови изказвания 
преди началото на 
пролетния дял.

Договорът
„Вариантът да по-

ема „Славия” още през 
лятото беше напълно 
реален. Познавам 
тима, от няколко годи-
ни. Когато бях начело 
на „Криля Советов” 
играхме приятелски 
мач с „белите” по по-
вод един век футбол 
в Самара. Затова бе 
нормално и контактите 
между мен, и ръковод-
ството на клуба да са 
на много добро ниво. 
Колко време ми отне 
да реша да поема от-
бора? Към средата на 
декември в Москва 
дойде президентът 
Венцеслав Стефанов 
и разговаряхме. Той ме 
покани, дойдох в Со-
фия. Приех предложе-
нието. Договорът ми е 
за 2,5 години. 

Втората причина 
да съм тук е моят ме-
ниджър Мирчо Дими-
тров, с когото се позна-
вам от 100 години. Така 
обичаме да се шегува-
ме с него. Добре съм 
запознат с играчите на 
„Славия”, гледал съм 
срещи от есента, не 
идвам на сляпо.” 

Отборът
„Сега съставът на 

„Славия” отново е млад 
и ще бъде интересно. 
„Белите” формации 
водят в класирането 
в три от възрастовите 
групи при юношите. Ви-
дях работещи млади 
момчета, които са на-
учени. Познавам добре 
Мартин Кушев от Ру-
сия. Той игра в страна-

та осем години. Знам, 
че е бил треньор на 
„Славия” преди. Други-
ят ми помощник ще е 
Владимир Иванов, кой-
то също е водил тима, 
а е и бивш юноша на 
клуба.”

Тактиката
„Познавам междуна-

родния футбол. Имам 
свое виждане за так-
тиката и ще се опитам 
да го наложа. Имам  
система на подготовка 
и се надявам това да 
проличи от работата 
ми. Смятам, че дисци-
плината е важно нещо. 
Трябва да се увеличи.”

Подготовката
„Много съм доволен 

от контролата с „Трен-
чин”. Играхме с много 
здрав отбор, който е 
лидер в словашкото 
първенство и равен-
ството срещу такъв 
тим е добър атестат за 
работата ни. Особено в 
защита стояхме много 
добре. В атака трудно 
създаваме положения 
и това ме притеснява. 
Като цяло мисля, че 
повечето български 
отбори имат подобни 

проблеми и трудно бе-
лежат голове. Новият 
ни нападател Сердер 
Сердеров досега е на-
блягал на физическата 
подготовка и му трябва 
повече време за адап-
тация. 

За останалите сре-
щи. На никого не му е 
приятно, когато губи, 
но нека не забравя-
ме, че тези поражения 
са в период на подго-
товка. Загубите не ме 
притесняват, тъй като 
по-важно е отборът 
да има облик и футбо-

листите да показват в 
официалните мачове 
това, което изисквам от 
тях по време на трени-
ровките и контролите. 
След лагера в Турция 
ще има и яснота с кои 
футболисти ще подпи-
шем.”

Селекцията
„Освободихме ня-

колко играчи, разде-
лихме се и с Карачана-
ков, и Манзоро. Те са 
чудесни футболисти, 
но имаме и други до-
бри флангови играчи. 

„Ще се борим за 
бронзовия медал”

Това е колективна игра. 
Един отбор не би тряб-
вало да зависи само от 
един или двама. Когато 
продадохме Радимов 
в Сарагоса, отборът 
ми започна да играе 
по-добре. А мислехме, 
че без него ще сме по-
зле. Трансферите ни 
зависят от финансите 
на клуба, а аз само каз-
вам кой играч е добър 
и кой не. Футболистите 
в централната зона – 
Велков и Пиргов, са до-
бри, но не са достатъ-
чни. В моята практика 
съм дал път на много 
играчи. Аз имам опит 
и мисля, че имам какво 
да кажа на футболи-
стите.”  

Целите
„На точка сме от 

второто място. Но ре-
ално погледнато ще се 
борим за бронза. Смя-
там, че възможностите 
на „Славия” позволя-
ват това. Българският 
футбол? В „А“ група 
има добри играчи, но 
темпото е слабо. Ще 
се стремя да увелича 
головата ефективност 
на нашия отбор.”

Александър 
Тарханов: 

Визитка:
Роден на 6 септември 1954 г.

Футболна кариера:
Период	 отбор	 м	 г
1974-75 СКА-Енергия (Хабаровск) 21 4 
1976-84 ЦСКА (Москва) 249 61 
1985  СКА (Одеса) 37 14 
1986-87 СКА (Ростов на Дон) 47 6 

Треньорска кариера:
1989 – „Котайк” (Абовян) - консултант 
1990 – СКА (Одеса) 
1991 – „Терек” (Грозни) 
1991-92 – „Партакор” (Ташкент) 
1992-94 – „Спартак” (Москва) - асистент 
1994-96 –  ЦСКА (Москва) 
1997-98 –  „Торпедо” (Москва) 
1999-03 – „Криля Советов” (Самара) 
2004-05 – „Сатурн” (Раменское) 
2005-06 – „Терек” (Грозни) 
2006 – „Ника” (Москва) 
2006-07 – „Ветра” (Вилньос) 
2007 – „Криля Советов (Самара) 
2008 – „Кубан (Краснодар) 
2010 – „Химки” (Химки) 
2010-11 – „Криля Советов (Самара)  
2012-13 – „Химки” (Химки) 
2013-15 – „Урал” (Екатеринбург) 
2016-...... – „Славия” (София)

Александър Тарханов преди първата 
си официална пресконференция като 
старши треньор на „Славия”

Треньорският щаб на „белите” по време 
на първата контролна среща за годината 
с „Витоша” (Бистрица), спечелена със 
7:1. Отляво надясно: Мартин Кушев, 
Владимир Иванов и Александър Тарханов.
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„Славия“ получи 

огромен шанс да се 
бори за медалите след 
отстраняването на „Ли-
текс“ от елитната гру-
па. В новото класиране 
без ловчанлии „белите“ 
имат 30 точки и са на 
трета позиция – място, 
на което не са били пре-
ди пролетните мачове 
от 12 години насам! 
Според тълкуванието 
на наредбата за на-
стоящото първенство 
в БФС изваждането на 
„оранжевите“ е факт 
преди края на есенния 
дял (в който се броят 
мачовете в рамките на 
календарната година). 
Поради тази причина 

сметка не влиза от-
страняването на ЦСКА 
и „Локомотив“ (София) 
поради непокриване на 
лицензионните изис-
квания.

Първият такъв казус 
е от сезон 2005/2006 г., 
когато още след вто-
рия кръг е изваден от 
групата „Пирин“ (Бла-
гоевград) заради неиз-
платени в срок задъ-
лжения към НАП. Така 
„белите“ се оказват с 

участието на „Литекс“ 
в „А“ група се заличава 
напълно и резултатите 
се анулират. Така „бе-
лите“ загубиха само 
една точка, а пасивът 
в головата разлика на-
маля с четири гола.

За последните 10 го-
дини случаят с „Литекс“ 
е четвърти през това 
столетие, в който БФС 
вади отбор от майстор-
ската група по време 
на кампанията. В тази 

„Белите“ са трети след 
изваждането на „Литекс“ 

нулев актив след този 
кръг, тъй като спечеле-
ните три точки срещу 
благоевградчани в I 
кръг са премахнати.

Сезон 2009/2010 г. 
завършва преждев-
ременно за „Ботев“ 
(Пловдив). Отборът 
не започва втория 
дял и за всички ма-
чове на „канарчетата“ 
от пролетния полу-
сезон са присъждани 
служебни победи за 

съперниците.
Третият случай 

е през пролетта на 
2012/2013 г. След XXVI 
кръг „Етър 1924“ е из-
ваден от групата и в по-
следните четири кръга 
на отборите, с които 
трябва да играят вели-
котърновци, се присъ-
ждат служебни победи. 
Сред тези състави е и 
„Славия“, която печели 
три служебни точки в 
XXVIII кръг.

ФЕВРУАРИ
ХХІ кръг
20.02.2016 г., събота
13 ч., ТВ Диема спорт
„Ботев“ (Пд) – „Локомотив“ (Пд)
20.02.2016 г., събота
15.30 ч., ТВ Диема спорт
„Берое“ – „Пирин“
21.02.2016 г., неделя
13.30 ч., ТВ Диема спорт 2
„Славия“ – „Черно море“
21.02.2016 г., неделя
16 ч., ТВ Диема спорт 2
„Лудогорец“ – „Левски“
„Монтана“ почива

ХХІІ кръг
26.02.2016 г., петък
15.30 ч., ТВ Диема спорт
„Монтана“ – „Лудогорец“
27.02.2016 г., събота
13 ч., ТВ Диема спорт
„Черно море“ – „Левски“
28.02.2016 г., неделя
13.15 ч., ТВ Диема спорт 2
„Славия“ – „Берое“
28.02.2016 г., неделя
15.30 ч., ТВ Диема спорт 2
„Пирин“ – „Ботев“ (Пд)
„Локомотив“ (Пд) почива

МАРТ
ХХІІІ кръг
1.03.2016 г., вторник
18 ч., ТВ Диема спорт
„Лудогорец“ – Локомотив“ (Пд)
2.03.2016 г., сряда
18 ч., ТВ Диема спорт
„Левски” - „Монтана”
3.03.2016 г., четвъртък
15 ч., ТВ Диема спорт
„Ботев” (Пд) - „Славия”
3.03.2016 г., четвъртък
17.30 ч., ТВ Диема спорт
„Берое” - „Черно море”
„Пирин” почива

ХХІV кръг
5.03.2016 г., събота
14 ч., ТВ Диема спорт
„Локомотив” (Пд) - „Левски”
5.03.2016 г., събота
16.30 ч., ТВ Диема спорт
„Пирин” - „Лудогорец”
6.03.2016 г., неделя

14 ч., ТВ Диема спорт 2
„Черно море” - „Монтана”
6.03.2016 г., неделя
16.15 ч., ТВ Диема спорт 2
„Берое” - „Ботев” (Пд)
„Славия почива

ХХV кръг
12.03.2016 г., събота
14 ч., ТВ Диема спорт
„Монтана” - „Локомотив” (Пд)
12.03.2016 г., събота
16.30 ч., ТВ Диема спорт
„Лудогорец” - „Славия”
13.03.2016 г., неделя
14 ч., ТВ Диема спорт 2
„Ботев” (Пд) - „Черно море”
13.03.2016 г., неделя
16.15 ч., ТВ Диема спорт 2
„Левски” - „Пирин”
„Берое - почива

ХХVІ кръг
19.03.2016 г., събота
14 ч., ТВ Диема спорт
„Славия - „Левски”
19.03.2016 г., събота
16.30 ч., ТВ Диема спорт
„Берое” - „Лудогорец”
20.03.2016 г., неделя
14 ч., ТВ Диема спорт 2
„Черно море” - „Локомотив” (Пд)
20.03.2016 г., неделя
16.15 ч., ТВ Диема спорт 2
„Пирин” - „Монтана” 
„Ботев” (Пд) почива

XXVII кръг
„Лудогорец“ – „Ботев“ (Пд)
„Левски“ – „Берое“
„Монтана“ – „Славия“
„Локомотив“ (Пд) – „Пирин“
„Черно море“ почива

XXVIII кръг
„Черно море“ – „Пирин“
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“
„Монтана“ – „Берое“
„Левски“ – „Ботев“ (Пд)
„Лудогорец“ почива

XXIX кръг
„Лудогорец“ – „Черно море“
„Ботев“ (Пд) – „Монтана“
„Берое“ – „Локомотив“ (Пд)

„Славия“ – „Пирин“
„Левски“ почива

XXX кръг
„Черно море“ – „Славия“
„Пирин“ – „Берое“
„Локомотив“ (Пд) – „Ботев“ (Пд)
„Левски“ – „Лудогорец“
„Монтана“ почива

XXXI кръг
„Левски“ – „Черно море“
„Лудогорец“ – „Монтана“
„Ботев“ (Пд) – „Пирин“
„Берое“ – „Славия“
„Локомотив“ (Пд) почива

XXXII кръг
„Черно море“ – „Берое“
„Славия“ – „Ботев“ (Пд)
„Локомотив“ (Пд) – „Лудогорец“
„Монтана“ – „Левски“
„Пирин“ почива

XXXIII кръг
„Монтана“ – „Черно море“
„Левски“ – „Локомотив“ (Пд)
„Лудогорец“ – „Пирин“
„Ботев“ (Пд) – „Берое“

„Славия“ почива

XXXIV кръг
„Локомотив“ (Пд) – „Монтана“
„Славия“ – „Лудогорец“
„Черно море“ – „Ботев“ (Пд)
„Пирин“ – „Левски“
„Берое“ почива

XXXV кръг
„Левски“ – „Славия“
„Лудогорец“ – „Берое“
„Локомотив“ (Пд) – „Черно 
море“
„Монтана“ – „Пирин“

„Ботев“ (Пд) почива

XXXVI кръг
„Ботев“ (Пд) – „Лудогорец“
„Берое“ – „Левски“
„Славия“ – „Монтана“
„Пирин“ – „Локомотив“ (Пд)
„Черно море“ почива

Забележка: СТК на БФС публи-
кува програмата по дни и ча-
сове само до XXVI кръг като си 
запазва правото на промени в 
последния момент.

Класиране:
отбор м п р з г.р. точки
1. „Лудогорец“ 17 10 6 1 26-9 36
2. „Левски“ 17 9 4 4 15-7 31
3. „СЛАВИЯ“ 18 9 3 6 21-11 30
4. „Берое“ 18 8 6 4 18-15 30
5. „Черно море“ 18 7 3 8 20-23 24
6. „Локомотив“ (Пд) 18 6 2 10 15-26 20
7. Ботев (Пд) 18 5 5 8 13-23 20
8. ОФК „Пирин“ 18 3 6 9 11-18 15
9. „Монтана“ 18 3 5 10 14-21 14
10. „Литекс“ 0 0 0 0 0-0 0

„А“ ГРУПА
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Славистите са лидери в три 
възрастови групи при юношите

Три формации на 
“Славия” са на първо 
място при юношите в 
началото на Новата 
2016 година, което е 
поредното признание 
за високото качество 
на работата в клуба с 
подрастващите. Двете 
Елитни групи, както и 
градското първенство 
в зона София (роде-
ни 1999-2000 година) 
са шампионатите, 
които са белязани от 
славистка доминация 
през първата част от 
сезона.

В дербито от 17-
ия последен есе-
нен кръг в Елитната 
юношеска група на 
България до 19 годи-
ни “белите” победиха 
с 2:1 у дома “Литекс”, 
след като изостава-
ха в резултата с 0:1. 
В 20-ата минута Алек-
сандър Георгиев даде 

аванс в полза на го-
стите, но отборът на 
„Славия” не се смути 
от ранното попаде-
ние. Седем минути 
по-късно дебютирали-
ят и за първия състав 
Калоян Кръстев стре-
ля с глава, но топка-
та срещна гредата. 

След половин час игра 
славистите получиха 
правото да изпълнят 
дузпа, като точен беше 
Китан Василев. При 
ситуацията за 11-ме-
тровия наказателен 
удар “оранжевите” 
останаха с човек по-
малко на терена за-

ради червен картон 
на Виктор Мицаков. 
В последната минута 
на първото полувре-
ме отново Китан Ва-
силев, който също е 
част от първия състав 
на „Славия”, бе то-
чен за крайното 2:1, 
след като използва 
грешка в защитата 
на отбора от Ловеч. 
Малко преди края 
на двубоя Калоян 
Кръстев имаше шанс 
да вкара трети гол за 
“белите”, но ударът 
му срещна гредата. 
Воденият от треньора 
Ивайло Семерджиев 
състав е на първо мя-
сто в класирането с ак-
тив от 40 точки след 16 
изиграни мача. Голо-
вата разлика на тима 
е 33-7.

“Славия” е водач и 
в Елитната група до 17 
години. След 16 дву-

боя през есента мла-
дите слависти имат 
38 точки, колкото е ак-
тивът и на „Лудогорец” 
(Разград), но головата 
разлика на “белите” е 
по-добра. 

В двубой от послед-
ния 17-и кръг Славия 
разгроми у дома с 8:1 
“Левски-Раковски”. 
Съставът, воден от 
Иво Градев, има голо-
во съотношение 38-7.

Третата възрасто-
ва група, в която сла-
вистите са лидери в 
класирането, е юно-
ши младша възраст 
зона София, родени 
1999-2000 година. 
От 14 двубоя през 
есенния дял на шам-
пионата възпитаници-
те на треньора Цве-
тослав Алтънов са с 
35 точки и голова раз-
лика 43-10.

Младите "бели" надежди  продължават с 
успешните си игри срещу футболистите 
от академията на „Литекс” (Ловеч)

5 кръг 
„Славия” – „Дунав 2010” (Русе) 4:0
6 кръг 
„Берое” – „Славия” 0:2 
7 кръг 
„Славия” – ОФК „Пирин” (Благоевград) 2:0
8 кръг 
„Лудогорец” – „Славия” 1:1
9 кръг 
„Славия” – „Литекс” 2:2
10 кръг 
„Локомотив” (Пловдив) – „Славия” 0:2
11 кръг 
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 3:0
12 кръг 
„Ботев” (Пловдив) – „Славия” 1:0
13 кръг 
„Славия” – „Спартак С94” (Пловдив) 2:0
14 кръг 
ЦСКА – „Славия” 0:1
15 кръг 
„Славия” – „Септември” (София) 3:1
16 кръг 
„Черно море” – „Славия” 1:0
17 кръг 
„Славия” – „Левски-Раковски” 8:1
18 кръг, 1 март от 14 часа
„Славия” – „Левски
19 кръг, 5 март от 14 часа 
„Славия” – „Черноморе”
20 кръг
„Славия” почива
21 кръг, 16 март от 14 часа
„Славия” – ОФК „Спартак” (Плевен)
22 кръг, 19 март от 10.30 часа
„Дунав 2010” (Русе) – „Славия

РЕЗУЛТАТИ, ПРОГРАМА И КЛАСИРАНИЯ СЛЕД ПЪРВИ ДЯЛ СЕЗОН 2015-16 Г.
Елитна юношеска група 

до 19 години 
1 кръг 
ОФК „Пирин” (Бл) – „Славия” 0:2
2 кръг 
„Славия” почива
3 кръг 
„Лудогорец” – „Славия” 1:0
4 кръг 
„Славия” – „Септември” (София) 3:0
5 кръг 
„Локомотив” (Пловдив) – „Славия” 1:2
6 кръг 
ЦСКА – „Славия” 1:3
7 кръг 
„Славия” – „Берое” 3:0
8 кръг 
„Черноморец” – „Славия” 0:4
9 кръг 
„Славия” – „Нефтохимик” 0:1
10 кръг 
„Монтана” – „Славия” 2:2
11 кръг 
„Славия” – „Верея” 4:0
12 кръг 
„Черно море” – „Славия” 0:2
13 кръг 
„Славия” – „Левски” 2:0
14 кръг 
ФК „София” – „Славия” 0:2
15 кръг 
„Славия” – „Ботев” (Пловдив) 2:0
16 кръг 
„Локомотив” (ГО) – „Славия” 0:1
17 кръг 
„Славия” – „Литекс” 2:1
18 кръг, 27 февруари от 13 часа 
„Славия” – ОФК „Пирин” (Бл)

19 кръг
„Славия” почива
20 кръг, 12 март от 14 часа
„Славия” – „Лудогорец”
21 кръг, 16 март от 14 часа 
„Септември” (София) – „Славия”
22 кръг, 20 март от 14 часа 
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив)

Временно класиране:
1.„СЛАВИЯ” 16 13 1 2 33-7 40 т.
2.„Литекс” 16 12 1 3 49-17 37
3.„Септември” 16 11 3 2 53-18 36
4.„Лудогорец” 16 11 2 3 47-16 35
5.„Ботев” 16 10 1 5 36-15 31
6.ЦСКА 16 9 3 4 30-18 30
7.„Берое” 16 8 3 5 24-2 27
8.„Левски” 16 8 1 7 34-28 25
9.„Нефтохимик” 16 8 1 7 19-25 25
10.„Монтана” 16 7 1 8 21-29 22
11.„Ч. море” 16 7 0 9 23-31 21
12.„Пирин” 16 4 3 9 24-38 15
13.„София” 16 5 0 11 16-34 15
14.„Локо (Пд) 16 3 3 10 15-35 12
15.„Верея” 16 3 3 10 14-36 12
16.„Черноморец” 16 2 2 12 13-57   8
17.„Локо (ГО) 16 0 2 14 12-38   2

Елитна юношеска група 
до 17 години 

1 кръг 
„Левски” – „Славия” 0:2
2 кръг 
„Черноморец” – „Славия” 0:4
3 кръг 
„Славия” почива
4 кръг 
ОФК „Спартак” (Плевен) – „Славия” 0:2

Временно класиране:
1.„СЛАВИЯ” 16 12 2 2 38-7 38 т.
2.„Лудогорец” 16 12 2 2 43-13 38
3.„Левски” 16 12 1 3 50-16 37
4.„Литекс” 16 11 3 2 42-16 36
5.„Септември” 16 11 2 3 47-20 35
6.„Ботев” 16 7 6 3 23-9 27
7.„Черно море” 16 8 3 5 26-17 27
8.„Берое” 16 6 3 7 20-28 21
9.„Спартак С94” 16 5 3 8 21-26 18
10.„Спартак” (Пл) 16 4 6 6 14-30 18
11.ЦСКА 16 4 5 7 14-22 17
12.„Пирин” 16 5 1 10 16-32 16
13.„Дунав 2010” 16 5 1 10 14-37 16
14.„Локомотив” 16 4 3 9 13-29 15
15.„Левски-Р-ски” 16 2 3 11 13-40   9
16.„Чавдар” 16 2 2 12 7-32   8
17.„Черноморец” 16 2 2 12 9-36   8

Елитна юношеска група 
до 15 години, 

Югозападна зона

1 кръг 
„Славия” – ЦСКА 4:1
2 кръг 
„Левски” – „Славия” 5:0
3 кръг 
„Славия” – ОФК „Пирин” (Бл) 2:0
4 кръг 
„Левски-Раковски” – „Славия” 0:3
5 кръг 
„Славия” – ДИТ 3:1
6 кръг 
„БМ Спорт” – „Славия” 0:4
7 кръг 
„Славия” – „Витоша” (Бистрица) 3:0
8 кръг 
ЕСФА – „Славия” 0:5
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“Славия” спечели детски турнир 
под надслов “Ние сме бъдещето”

Отборът на “бе-
лите” триумфира в 
първото издание на 
детския футболен 
турнир “Ние сме 
Бъдещето”. Надпре-
варата за деца, ро-
дени през 2007 годи-
на, е организиранa 
от “Олимпия” ФК 
със съдействието 
на БФС и програ-
мата “Grassroots”. 
В турнира взеха 
участие отборите на 
ПФК “Монтана”, ДФК 
“Видин”, ДИТ (Со-
фия), ПФК “Славия”, 
ПФК “Левски”, ФК 
“Витоша” 13, “Олим-
пия” ФК и сръбският 
ФК “Пирот”. След 
оспорвани полуфи-
нални срещи “Олим-
пия” ФК и ПФК “Сла-
вия” достигнаха до 
големия финал, 

който възпитаници-
те на “белия” клуб 
спечелиха с 1:0. 
О р г а н и з а т о р и т е 
излъчиха и идеален 
отбор на турнира, 
в който попадна-
ха Стоян Добрев 

и Алек Говедарски 
(“Левски”), Павле 
Давковски (“Пирот”), 
Христо Маринов 
и Владимир Дра-
ганов (“Славия”) и 
Владимир Маринов 
и Георги Аратинов 

(“Олимпия”).
С индивидуални 

призове се отличиха 
славистите Влади-
мир Драганов - най-
добър вратар на тур-
нира и Христо Ма-
ринов, който е най-

добър защитник. 
Наградите на мла-
дите футболисти 
бяха връчени от 
бившия български 
национал Валери 
Божинов.

Страниците подготви
Асен ДАСКАЛОВ

Младите 
слависти, 
които 
спечелиха 
първото 
издание на 
турнира 
„Ние сме 
бъдещето”

2 кръг 
„Локомотив 1929” (София) – „Славия” 1:7
3 кръг 
„Славия” – ДИТ 3:0
4 кръг 
„Левски-Раковски” – „Славия” 1:3
5 кръг 
„Славия” – „Елит-София” 4:1
6 кръг 
„Септември” (София) – „Славия” 3:0
7 кръг
„Славия” – „Миньор” (Перник) 3:0
8 кръг 
„БМ Спорт” – „Славия” 2:4
9 кръг 
„Славия” – ОФК „Пирин” (Благоевгр.) 1:1
10 кръг 
ФК „София” – „Славия” 0:6
11 кръг 
„Славия” почива
12 кръг
„Славия” – „Пирин” (Гоце Делчев) 7:0
13 кръг 
„Левски” – „Славия” 0:1
14 кръг 
„Славия” – „Марек 1915” 3:1
15 кръг
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Славия” 0:0

Временно класиране:
1. „СЛАВИЯ” 14 11 2 1 43-10 35 т. 
2. „Левски” 14 11 0 3 46-9 33 
3. ДИТ 14 9 2 3 33-7 29 
4. „Септември” 14 9 1 4 19-11 28 
5. „Марек 1915” 14 8 1 5 31-18 25 
6. „Пирин” (ГД) 14 7 1 6 20-33 22 
7. „Пирин 2001” 14 6 2 6 14-20 20 
8. „Левски-Р-ски” 14 6 2 6 28-24 20 
9. „Локо1929” 14 6 1 7 21-28 19 
10. ОФК „Пирин” 14 4 5 5 11-18 17 

9 кръг 
„Славия” – „Марек 1915” 3:0
10 кръг 
„Пирин 2001” (Бл) – „Славия” отл.
11 кръг 
„Славия” – „Велбъжд” 7:0
12 кръг 
„Славия” – Ферион” (София) 1:0
13 кръг 
„Миньор” (Перник) – „Славия” 0:6
14 кръг 
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 5:0
15 кръг 
„Локомотив 1929” (Сф) – „Славия” 0:1

Временно класиране: 
1.„Левски” 15 15 0 0 71-5 45 т. 
2. „СЛАВИЯ” 14 13 0 1 47-7 39 
3. ЦСКА 15 12 1 2 61-14 37 
4. ДИТ 15 11 1 3 55-12 34 
5. „Левски-Рак.” 15 10 0 5 45-21 30 
6. „Витоша” 15 8 1 6 30-32 25 
7. „Локо1929” 15 7 2 6 20-12 23 
8. „Ферион” 15 7 1 7 23-34 22 
9. ОФК „Пирин” 15 7 0 8 23-29 21 
10. „Велбъжд” 15 5 1 9 18-30 16 
11. „Чавдар” 15 4 3 8 14-26 15 
12. „Пирин 2001” 14 4 1 9 8-25 13 
13. „БМ Спорт” 15 3 1 11 11-61 10 
14. „Миньор” 15 2 3 10 10-42   9 
15. ЕСФА 15 2 0 13 9-60   6 
16. „Марек 1915” 15 1 1 13 7-42   4

Юноши младша възраст 
(родени 1999-2000 година), 

зона София

1 кръг 
„Славия” – „Велбъжд” 5:0

11. „Миньор” 14 4 1 9 21-26 13 
12. „БМ Спорт” 14 4 0 10 22-40 12 
13. „София” 14 3 3 8 18-35 12 
14. „Елит-София” 14 3 3 8 22-36 12 
15. „Велбъжд” 14 2 0 12 9-43   6

Деца „Б” (родени 2002 година), 
зона София – първа група

1 кръг 
„Славия” – „Спортист 13” 0:3
2 кръг 
 „Атлетик 11” – „Славия” 0:4
3 кръг 
„Славия” – „Локомотив 1929” (София) 2:0
4 кръг 
„Лъвчета” – „Славия” 0:2
5 кръг 
„Славия” – ЦСКА 0:2
6 кръг 
„Славия” – ФК „София” 5:1
7 кръг 
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 0:5
8 кръг 
„Славия” – „Левски-Раковски” 3:1
9 кръг 
„Левски” – „Славия” 5:1
10 кръг 
„Славия” – ДИТ 0:2
11 кръг 
„Септември” (София) – „Славия” 0:2
12 кръг 
„Спортист 13” – „Славия” 0:5

Временно класиране: 
1. „Левски” 12 12 0 0 81-10 36 т. 
2. „Лъвчета” 12 10 0 2 49-6 30 
3. ЦСКА 12 10 0 2 39-5 30 
4. „СЛАВИЯ” 12 8 0 4 29-14 24 
5. ДИТ 12 7 1 4 26-24 22 

6. „Локо 1929” 12 6 1 5 22-30 19 
7. „Левски-Р-ски” 12 4 2 6 21-24 14 
8. „Атлетик 11” 12 3 2 7 15-37 11 
9. „Чавдар” 12 3 0 9 10-46   9 
10. „София” 12 3 0 9 28-54   9 
11. „Спортист 13” 12 2 0 10 16-59   6 
12. „Септември” 12 1 0 11 9-36   3

Подготвителна група 
(родени 2003 година), 
зона София група „Б”

1 кръг 
„Славия” – „Миньор” (Перник) 5:0 
2 кръг 
„Левски” – „Славия” 1:0
3 кръг 
„Славия” почива
4 кръг 
„Славия” – ЕСФА 15:0
5 кръг 
ФК „София” – „Славия” 0:15
6 кръг 
„Славия” – Ком 98” 4:0
7 кръг 
„Футбол старс” – „Славия” 0:17

Временно класиране:
1. „Левски” 6 6 0 0 72-1 18 т. 
2. „СЛАВИЯ” 6 5 0 1 56-1 15 
3. „Миньор” 6 4 0 2 25-13 12 
4. ЕСФА 6 2 1 3 14-42   7 
5. „София” 6 1 1 4 8-45   4 
6. „Футбол старс” 6 1 1 4 8-52   4 
7. „Ком 98” 6 0 1 5 3-32   1
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13-ят турнир „Деца 
играят футбол с ем-
блемата на „Славия“, 
се проведе на 30 яну-
ари в спортна зала 
„Христо Ботев” в Коз-
лодуй. Организатор на 
инициативата е мест-
ният „Клуб на слави-
ста”. В проявата взеха 
участие шест тима, 
съставени от учени-
ци 3-4 клас от трите 

За тринадесети пореден път 
атомният град бе славистки

дуй). Възпитаниците 
на Мирослав Христов 
спечелиха с 2:1 и тро-
феят замина за Гложе-
не. 

За изключителния 
авторитет на турнира, 

ски, получи съставът 
на ОУ „Васил Априлов” 
(Хърлец). За всички от-
бори имаше много на-
гради: футболни топ-
ки, фланелки, броеве 
на в. „Славия” , кален-
дари, лакомства и по 
една голяма торта с 
логото на „Славия”.   

Камен ОГНЯНОВ

козлодуйски училища, 
както и от близките 
села Хърлец и Гложе-
не.

Мачовете между 
малките футболисти, 
преминаха при зави-
ден интерес и се отли-
чиха с голям спортен 
дух и хъс за победа. 
Оспорваните бит-
ки и моменти не 
бяха малко. Най-
драматична бе 
срещата за трето-
то място, като след 
дузпи бронзовите 
медали заслужиха 
момчетата на коз-
лодуйското СОУ 
„Христо Ботев”. 

Финалният дву-
бой противопо-
стави ОУ „Христо 
Ботев” (Гложене) 
и първия състав на 
СОУ „Св.св. Кирил 
и Методий” (Козло-

говори и фактът, че 
финалът бе просле-
ден и от кмета на Об-
щина Козлодуй, Мари-
нела Николова, която 
връчи купата. 

Бяха раздадени и 
няколко индивидуални 
награди, а приз „Спор-
тменска игра”, който 
носи името на покой-
ния изтъкнат славист 
д-р Симеон Стоянов-

Над 60 деца участваха в сла-
висткия празник в Козлодуй

Организаторите отново бяха подготви-
ли много награди за призьорите

Един от най-запалените слависти в региона Цецо Братов из-
вежда двата отбора преди финалния мач  

Кметът на Община Козлодуй г-жа Маринела Николова лично 
връчи трофея на победителите от с. Гложене 

Честта да триумфи-
рат с купата този 
път имаха момчета-
та от село Гложене
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От 1 октомври 
2015 г. вече 
функциони -

ра и онлайн магазин с 
най-различни стоки с 
логото на „Славия”. Су-
венирите могат да се 
закупят чрез интернет 
на адрес: http://shop.
slaviasofia.com/. Разно-
образните артикули на 
„белия” клуб могат да 
бъдат видени и закупе-
ни, и лично от магазина 
на Българския нацио-

нален фен клуб на ул. 
„Бяло море” №2. 

Самият сайт е обо-
собен в осем подкате-
гории. В раздел „Колек-
ция „Славия” има осем 
различни фланелки за 
свободно време с цена 
от 39 до 75 лв. и раз-
мери от S до XXXL. Те 
са представени от вра-

Началната страница на електронния магазин за сувенири 

В раздел „Колекци-
онери” може да откри-
ете 10 комплекта със 
значки, една уникална 
рамка с учредителния 
протокол №1 на клуба, 
сет от 8 значки и ав-
тентичен сертификат 
за уникалност подпе-
чатан с червен восък. 
Шест броя специални 
подаръчни предложе-
ния на цена от 25 до 
50 лв. може да откри-
ете в секция „Комплек-
ти”. В раздел „Медия” 
се предлагат книги на 

славистка тематика, 
а във „Фен артикули” 
има две под категории. 
В първата „Шал” има 9 
уникални символа на 
„белия” тим на цени 20 
и 30 лв. Втората наре-
чена „Колекция Зима” 
предлага: шапки, зим-
ни гушни, дамска и 
мъжка лента за глава и 
др. на цени от 8 до 20 
лв. Любителите на су-
венири, могат да откри-
ят в едноимения раз-
дел точно 49 различни 
предмети с клубното 
лого: ключодържатели, 
запалки, химикалки, 
фенерче, медальони, 
игла за вратовръзка, 
магнитни стикери и тн. 
Цените им са от 2 до 12 
лв. Има и оригинална 
кутия за подарък, само 
за 3 лв. 

Доставки се осъ-
ществяват до цялата 
страна. 

В интернет пространството 
са изключително популярни и така 
наречените социални мрежи. Най-
известната сред тях е facebook. Тук 
има немалко профили посветени на 
„Славия”. Най-популярният сред тях е 
с адрес: www.facebook.com/SlaviaSofia/, 
който на 6 януари, тази година отбе-
ляза 4000-ия си регистриран потреби-
тел! Като се има предвид, че хиляди 
слаависти нямат профил в тази со-
циална мрежа, бройката е наистина 
респектираща. Интерес представля-
ва и съвпадението, че кръглата циф-
ра стана факт на Богоявление!

Издателство „ТипТоп прес” информира, че трите книги посветени на 
„белия” вековен юбилей, все още могат да бъдат намерени.

Трилогията стартира с „Хрониките на „Славия” (1910-1944)” с автор Ни-
колай Кръстев. Изданието акцентира на най-значимите моменти от „бя-
лата” история в първите години и е с обем от 256 стр.

Втората част е алманахът „100 години „Славия”, посветен на всички 
видове спорт в „белия” клуб и е с обем от 400 стр. Представени са слави-
стите олимпийски, световни и европейски шампиони, както и пълна исто-
рия на успехите в колективните спортове.

„Един век футбол в бяло” на Камен Огнянов е последна част от проекта 
- тук може да намерите всички сезони на „Славия” с резултати и класира-
ния, с брой мачове и голове по години за всеки отделен състезател. Ста-
тистиката включва и срещите за националните купи и всички официални 
прояви. Проследени са изявите на „белите” и в международните двубои, 
приносът към националните състави, строежите на стадионите и т.н. 
Книгата от 432 стр. е илюстрирана с над 700 снимки.

Трите книги са формат А4 и всяка една поотделно се продава на цена 
от 25 лв. с мека корица и 30 лв. с твърда. Местата в София са: магазин 
на Българския национален фен клуб на ул. „Бяло море” №2, магазин пред 
стадион „Славия” , спортен магазин „Сандекс” – ул. „Три уши” №3 и кни-
жен център „Гринуич” – бул. „Витоша” №52; както и в книжарници „Сиела”, 
„Буктрейдинг” и „Хеликон” в цялата страна. Изданията могат да се поръ-
чат и онлайн: http://shop.slaviasofia.com/ 

Марио Кирев пред-
стави славист-
ките фланелки за 
свободно време

таря на тима Марио Ки-
рев, в специална фото-
сесия. Фланелката на 
представителния отбор 
се предлага в подменю 
„Официален екип” на 
цена от 65 лв.

Любителите на знач-
ки са приятно изнена-
дани от 11 обикновени 
и 21 луксозни продукта.
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Трябваше да 
минат цели 12 
години, за да 

се израдваме отново 
на държавен рекорд 
по плуване, поставен 
от състезател на „бе-
лия“ клуб.

В средата на де-
кември на два между-
народни турнира в 
50-метровите басей-
ни на Солун и Ниш 
15-годишният Калоян 
Левтеров последо-
вателно счупи най-
добрите постижения 
във възрастова група 
„деца“ на 50, 100 и 
200 м гръб.

Младият талант 
плува перфектен 
гръб и това въобще 
не е случайно. Не-
гов треньор е Жорж 
Станкович, който 
е първият настав-
ник на най-добрата 
българска гърбистка 
в историята Екатери-
на Аврамова, която в 
момента се състезава 
за Турция.

„Калоян е стра-
хотно момче – споде-

ли Станкович. Трени-
ра с голямо желание 
и има много сериозен 
потенциал. Радвам 
се, че подобри и ре-
кордите за възраст-
та си, което е га-
ранция, че за момен-
та заедно вървим в 
правилна посока. Но 
имаме още много ра-
бота, за да стигнем 

в подножието на го-
лямото плуване.“

През декември 
2003-а Красимир За-
хов като състезател 
на „Славия“ пости-
га 28,99 сек на 50 м 
бруст в 25-метров 
басейн и тогава това 
е нов държавен ре-
корд за мъже. Една 
дузина лета бяха не-

Страницата подготви 
Николай КРЪСТЕВ

Текстове под снимки:

- vt-deca

 - JU-vt

- Fenove-VT

През последното де-
сетилетие успехите на 
водната топка в „Сла-
вия“ се свързваха ос-
новно с мъжете (Купа 
на България през 2010 
г.) и жените (две титли 
– 2012 и 2013 г. и чети-
ри купи – 2009, 2012, 
2013 и 2014 г.). Но под-
растващите отбори до-
преди няколко години 
много рядко влизаха 
във финалните шести-
ци на първенствата с 
две изключения – юно-

Отново рекорди с марка 
„Славия“ в плуването

обходими, за да се 
запише отново сла-
вист в таблицата с 
рекордите по плува-

не у нас! Надяваме 
се това да е начало-
то на „бялото” плув-
но Възраждане.

Младият славист има перфектен стил 
на плуване

Калоян Левтеров с треньора си Жорж 
Станкович

Рекордите	на	Калоян	Левтеров
50 м гръб 31,82 сек
100 м гръб 1:08,97 мин
200 м гръб 2:27,20 мин

„Бялата“ водна топка набира сила

нински, „Славия“ отно-
во е фактор във всички 
възрасти на мъжкото 
направление в мъжкия 
спорт. Детският състав 
три последователни 
първенства е в Топ 6, 
като през 2016-а със 
сигурност е един от 
най-сериозните кан-
дидати за медали. 
Същото е положение-
то и с тима за юноши 
младша възраст, който 
също влезе сред шест-
те най-добри и има 
всички предпоставки 

да спечели отличие. 
За призовата шестица 
през 2016-а се класи-
раха и юношите стар-
ша възраст.

Регламентът на 
шампионатите пред-
вижда в Топ 6 при 
младшата и старшата 
да се играят по два 
финални турнира, а 
първенството при де-
цата още не е започ-
нало.

Детският отбор на 
„Славия“ (родени 
2004 г. и по-малки) 
със сигурност ще 
играе главна роля в 
новото първенство

Водени от Ангел 
Бенински, юношите 

младша възраст 
вече се класираха за 

Топ 6

Атрактивни 
фенове на 
„белите“ под-
крепят с ва-
терполни шап-
ки малките 
състезатели 
на „Славия“ по 
време на Ново-
годишния тур-
нир във Варна

шите старша станаха 
шампиони през 2008-
а и завършиха втори 
през 2013-а.

Сега, най-вече бла-
годарение на упорита-
та и всеотдайна работа 
на треньора Ангел Бе-
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Женският отбор на 
“Славия” се подсили с 
три опитни състезател-
ки за втория полусезон 
в първенството на На-
ционалната волейбол-
на лига  “Демакс +”. В 
състава на “белите” 
бяха привлечени Олга 
Кръстева, Ася Динова 
и Кристин Колчагова. 
И трите не са играли 
на клубно ниво през 
първата част от насто-
ящия сезон. 32-годиш-
ната Олга Кръстева 
е посрещач, като по-
следно носи екипа на 

румънския КСМ (Лу-
гож) през сезон 2014-
2015 г. След това 
крайната нападател-
ка претърпя травма, 
като на полусезона 
се завърна у нас и 
започна възстановя-
ване след операция. 
30-годишната Ася Ди-
нова, която е дългого-
дишна състезателка 
на “белите”, за по-
следно игра в “Ка-
занлък Волей” като 
разпределител преди 
два сезона. Динова е 
печелила сребърни 

и бронзови медали в 
първенството, както 
и купата на Бълга-
рия през 2007 г. със 
състава на “Славия”.   
Либерото Кристин Кол-
чагова, на 25 години, е 
бивша волейболистка 
на “Марица” (Плов-
див), “Левски” и “Ка-
занлък Волей”. Колча-
гова участва на светов-
ното първенство за де-
войки в Мексико през 
2009 година, където 
България зае престиж-
ното четвърто място.  
С привличането на 
трите класни волейбо-
листки ръководство-
то на “Славия” цели 
укрепване на състава, 
в който играят основ-
но девойки младша и 
старша възраст.

Добрите резулта-
ти за водения от тре-
ньора Иван Димитров 

отбор не закъсняха. 
Славистките записаха 
четири поредни побе-
ди през 2016 година. 
В срещите не бе за-
губен дори нито един 
гейм! Последователно 
пред “Славия” глава 
преклониха състави-
те на “ЙЕБ-Шумен” 
05, “Спартак” (Варна), 
ЦСКА и “Раковски” 
(Димитровград). Чети-
рите категорични успе-
ха с по 3:0 изкачиха 
“белия” тим на четвъ-

рто място във времен-
ното класиране в на-
чалото на февруари. 
Активът на славист-
ките е 21 точки след 
общо шест победи и 
шест поражения при 
геймово съотношение 
26:19. Шампионът за 
2015 година “Марица” 
(Пловдив) е лидер във 
временното класиране 
с 33 точки. Намиращи-
ят се на трета позиция 
“Казанлък Волей” е с 
23 точки.

Волейболистите 
на “Славия” са убе-
дителни лидери във 
второто ниво на шам-
пионата на България. 
Възпитаниците на 
треньора Северин 
Димитров, които са 
юноши на клуба, по-

Три опитни 
волейболистки 
вдигнаха класата

Славистките нямат загубен гейм от 
началото на годината 

Програма на женския отбор на “Славия”
до края на редовния сезон 2015-16: 

15 кръг - 19 февруари, зала “Панайот Пондалов” от 17 часа 
“Славия” - “Бургас 2007” 

16 кръг - 23 февруари, зала “Арсенал”, 18 часа 
“Казанлък Волей” - “Славия” 

17 кръг - 28 февруари, зала “Панайот Пондалов”, 17 часа 
“Славия” - “Марица” (Пловдив) 

18 кръг - 4 март, зала “Сиконко”, 17.30 часа 
“Левски” - “Славия”

беждават всички свои 
съперници до момен-
та във Висшата лига. 
Активът на слависти-
те е 30 точки след 11 
победи и нито едно 
поражение при геймо-
во съотношение 33:8. 
Намиращият се на 

Мъжете	водят	във	Висшата	лига
втора позиция 
“Черно море” 
има две точки 
по-малко, но и 
един изигран 
двубой повече. 
Представянето 
на “Славия” и в 
турнира за ку-
пата на Бълга-
рия, където 
“белите” имат 
десет трофея 
през години-
те, също е на 
ниво. В третия 
кръг младият 
и перспекти-
вен състав ще 

се изправи като гост 
срещу “Ботев” (Луко-
вит). Двубоят е на 10 
февруари от 18.00 
часа. В предишните 
две срещи от надпре-
варата славистите от-
страниха последова-
телно “Звездец” след 
победа с 3:0 и “Черно 
море” след успех с 3:1.  

Страницата подготви Асен ДАСКАЛОВ 

Иван	Сеферинов	поема	
женския	ни	национален	отбор
Иван Сеферинов е новият треньор на жен-
ския ни национален отбор, след  гласува-
не на УС на БФВ в Пловдив на 9.02. Той бе 
избран  след оспорван вот - с 9 на 8 гласа. 
Сеферинов е дългогодишен волейболен 
деятел, бивш национал и екснационален 
селекционер, който работи в “Славия” през 
последния близо четвърт век.

„Бялата” волейболна 
легенда Брунко Или-
ев на 70-годишния си 
юбилей бе отличен с 
плакет от своя клуб, 
с който има 2 титли 
и 4 купи на страната. 
Със „Славия” е втори 
в Европа, а с национа-
лите е световен ви-
цешампион. Като тре-
ньор извежда трико-
льорите до четвърто 
място в Световната 
лига през 1994 и 2004 г., 
а „белите” юноши два 
пъти до титлата. 

Младите волейболисти на „Славия” 
имат само победи този сезон
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Сезонът на свобод-
ните пързалки на 
ст. „Славия“ про-

дължава до края на 
март! Обичайните 

часове за пързаляне 
са в сряда и петък 

от 19 до 20:30 ч., а в 
събота и неделя – 
от 11:30 и 17 ч. От 

началото на декем-
ври „белият“ леден 
стадион предлага и 
допълнителна въз-
можност на по-ни-
ска цена, която се 

вижда от голямата 
реклама във фоайе-

то на пързалката 
(на снимката).

14 Ледени спортове    

17-годишната Кат-
рин Маноилова се 
класира на 14-а пози-
ция в дистанцията на 
1500 метра на евро-
пейското първенство 
за мъже и жени от 22 
до 24 януари в Сочи 
(Русия), достигайки по-
луфиналите. 19 стотни 

лишиха славистката 
от класиране за „Б“ 
финала в дисциплина-
та, оставяйки я пета в 
полуфиналната серия. 
На 1000 метра българ-
ката остана 28-а, а на 
500 метра – 18-а.

При мъжете отлич-
но бе представянето 

на Клаудио Насри, 
който отново в дистан-
цията на 1500 метра 
достигна до полуфи-
налите и остана 17-и в 
крайното подреждане. 
Другият възпитаник на 
„бялата” школа – Ди-
митър Георгиев, за-
върши 31-и на същата 

Катрин Маноилова и 
Клаудио Насри 
с полуфинали на 
европейското в Сочи

Шорттрек   

Зимният дворец в 
столицата бе домакин 
на световното първен-
ство за юноши и де-
войки по шорттрек в 
периода 29-31 януари. 
Форумът ще се запом-
ни с пет нови световни 
рекорда.

Възпитаничката на 
славистката школа 
Катрин Маноилова 
остана 12-а на 500 
метра, достигайки до 
четвъртфиналите. На 
1000 метра българ-
ката се нареди 33-а, 
а на 1500 метра ос-
тана 20-а. На дълга-

Катрин 
Маноилова

та дистанция нашата 
състезателка имаше 
малшанса да бъде по-
влечена и не успя да 
финишира в серията 
си.

При мъжете двама 
слависти взеха учас-
тие в надпреварата. 
Димитър Георгиев 
постигна най-пред-
но класиране на 500 
метра, където остана 
17-и. На 1000 метра 
българинът се наре-
ди 27-и, а най-слабо-
то му участие бе на 
1500 метра, където е 
43-и. Клаудио Насри е 

194	състезатели	
от	39	държави	
на	световното	за	
юноши	в	София

Председателят на КХЛ „Славия“ Мартин 
Миланов (вляво) бе член на организа-
ционния комитет, а негов председател 
– Евгения Раданова. Най-вдясно е минис-
търът на спорта Красен Кралев, който 
също уважи проявата в София.

Фигуристите Калоян Георгиев (18 г.) и Яна Божилова (15 г.) бяха 
наградени от сайта за юношески спорт viasport.bg за спортист 
№1 за месец октомври 2015 г. Танцовата двойка, подготвяна от 
треньорката Оксана Потдикова-Миланова, спечели бронзовите 
медали в четвъртото издание на международния турнир „Ден-
кова-Стависки“, състоял се през октомври в Зимния дворец в 
столицата. Те стигнаха до отличието с общ резултат от 89.70 
точки. А на държавното първенство в края на декември славис-
тите спечелиха титлата при юношите. В категория „новис“ пък 
златото взеха други двама възпитаници на Оксана – Гергана и 
Димитър Болашикови. Те се представиха чудесно и на танцовия 
турнир „Санта Клаус“ в Будапеща през ноември, където по-малко 
от три точки не им стигнаха за бронз.

доха в Китай и една 
в Южна Корея. При 
жените единстве-
но на 1500 метра 
холандката Суза-
не Шултинг успя да 
разчупи доминация-
та на азиатките, спе-
челвайки златото.

дистанция. На 1000 ме-
тра двамата отпаднаха 
още в сериите като за-
писаха съответно 25-о 

място за Насри и 26-о 
за Георгиев. На 500 
метра Насри е 26-и, а 
Георгиев – 37-и.

49-и на 500 метра, на 
1000 метра бе дисква-
лифициран, а на 1500 
метра се нареди 38-и. 
Световното затвърди 
доминацията на ази-
атските представите-
ли в този спорт. При 
мъжете 2 титли оти-
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„Славия“ отново е 
сред участниците в 
Балканската хокейна 
лига. „Белите“ бяха 
сред отборите в със-
тезание с подобен 
формат през 90-те го-
дини на миналия век. 
Освен славистите, в 
турнира сега са сръб-

ският „Спартак“ (Субо-
тица), македонският 
„Металург“ (Скопие) и 
босненският „Вукови 
Стари град“ (Сараево).

Първият кръг на 
надпреварата се със-
тоя в Скопие в пери-
ода 11-13 декември 
2015 г., вторият се изи-

гра в интервала 15-17 
януари в Сараево, а 
третият – в Суботица 
от 5 до 7 февруари.

Единствените побе-
ди на „белите“ дотук 
са в двубоите с бос-
ненския „Вукови“. При 
първия успех в Скопие 
победното попадение 
дойде 11 секунди пре-
ди сирената и бе дело 
на играещия треньор 
на „Славия“ Мартин 
Миланов. Втората 
победа бе изкована 
в Суботица. „Белите 
вълци“ могат да съжа-
ляват, че не успяха да 
накажат македонския 
„Металург“ на турнира 
в Сърбия – те водеха 
в резултата в послед-
ната третина с 5:4, но 
допуснаха изравнява-
не, а впоследствие за-
губиха при дузпите.

Любопитна подроб-
ност от статистиката 
за лигата е, че при 
„белите“ играе най-
младият състезател 
– Максим Копилов, 

„Славия“	е	българският	участник	
в	Балканската	хокейна	лига

СТАТИСТИКА

„Белите“ хокеисти останаха със 
сребърните медали в турнира за 
националната купа за календарната 
2015 г. Славистите загубиха от съ-
бралия всички звезди на „Славия” от 
старата генерация новосформиран 
отбор на „Ирбис“. Двете победи над 
НСА и ЦСКА се оказаха ключови за 
второто място в крайното класиране. 
Мачовете за купата отново се зачитат 
и като двубои от първи кръг на дър-
жавното първенство за мъже.

Във втория кръг през ноември „бе-
лите“ стартираха с очаквана загуба 
срещу очертаващия се нов шампион 
„Ирбис“, а след това спечелиха с ле-
кота като гости в Зимния дворец сре-
щу НСА.

Подновяването на шампионата 
през февруари с мачовете от третия 
кръг бе разочароващо за „белите 
вълци”. Записани бяха нови две загу-
би, едната от тях след допълнително 
време срещу НСА. Засега „Славия“ е 
на втора позиция и има всички шан-
сове да запази това класиране до 
края. Първенството приключва в края 
на март, когато трябва да се изиграят 
последните срещи от четвъртия кръг.

който е на 16 г. (роден 
на 22 март 1999 г.). 
Юношата на „Славия“ 
вече записа два гола и 
две асистенции в ма-
човете от първите два 

турнира.
Финалният турнир 

на лигата ще се про-
веде на пързалката на 
„белите“ в София от 11 
до 13 март.

Първи турнир
Скопие, спортна арена „Борис 
Трайковски“
11.12.2015 г.
„Металург“ – „Спартак“ 2:3 
(2:1, 0:0, 0:2)
„Славия“ – „Вукови“ 7:6 
(5:3, 1:3, 1:0)
12.12.2015 г.
„Спартак“ – „Славия“ 8:2 
(1:1, 4:1, 3:0)
„Вукови“ - „Металург“ 1:4 
(0:1, 1:2, 0:1)
13.12.2015 г.
„Спартак“ – „Вукови“ 6:2 
(1:0, 2:1, 3:1)
„Металург“ – „Славия“ 4:2 
(0:0, 2:2, 2:0)
Втори турнир
Сараево, олимпийска дворана 
„Зетра“
15.01.2016 г.
„Вукови“ – „Спартак“ 3:6 
(1:1, 1:3, 1:2)
„Славия“ – „Металург“ 2:10
(1:2, 1:5, 0:3)

16.01.2016 г.
„Металург“ – „Спартак“ 2:8 
(0:1, 1:4, 1:3)
„Вукови“ – „Славия“ 5:3 
(1:2, 2:0, 2:1)
17.01.2016 г.
„Спартак“ – „Славия“ 7:3 
(2:0, 4:0, 1:3) 
„Вукови“ – „Металург“ 5:1 
(3:1, 1:0, 1:0)
Трети турнир
Суботица, градска пързалка
5.02.2016 г.
„Спартак“ – „Металург“ 12:6
(5:2, 0:1, 7:3)
„Вукови“ – „Славия“ 3:5 
(0:4, 3:0, 0:1)
6.02.2016 г.
„Спартак“ – „Вукови“ 9:4 
(2:1, 4:1, 3:2)
„Славия“ – Металург“ 5:6 
(1:3, 2:1, 2:1, 0:1)
7.02.2016 г.
„Металург“ – „Вукови“ 8:3 
(3:2, 2:1, 3:0)
„Спартак“ – „Славия“ 9:4 
(3:0, 1:3, 5:1)

Класиране:
отбор м п пдв здв з г.р. т.
1. „Спартак“ 9 9 0 0 0 68-28 27
2. „Металург“ 9 4 1 0 4 43-41 14
3. „Славия“ 9 2 0 1 6 33-58 7
4. „Вукови“ 9 2 0 0 7 32-49 6
Легенда: м – мачове, п – победи, пдв – победи след добавено време, 
здв – загуби след добавено време, з – загуби, г.р. – голова разлика, т 
– точки.

Второ	място	за	Купата
СТАТИСТИКА

Купа на България (мъже) - 2015 г.:
12.10.2015 г. НСА – ЦСКА 1:6
15.10.2015 г. „Ирбис“ – „Славия“ 3:1
19.10.2015 г. ЦСКА – „Ирбис“ 1:7
22.10.2015 г. „Славия“ – НСА 5:1
26.10.2015 г. ЦСКА – „Славия“ 3:4
29.10.2015 г. „Ирбис“ – НСА 12:6

Крайно класиране: 
отбор м пa з г.р. т.
1.„Ирбис“ 3 3 0 22-8 9
2.„Славия“ 3 2 1 10-7 6
3.ЦСКА 3 1 2 10-12 3
4.НСА 3 0 3 8-23 0

Държавно първенство 2015/2016 г.
II кръг

16.11.2015 г. ЦСКА – НСА 0:5 служ.
19.11.2015 г. „Славия“ – „Ирбис“ 1:10
23.11.2015 г. НСА – „Славия“ 1:7
26.11.2015 г. „Ирбис“ – ЦСКА 11:2
30.11.2015 г. „Славия“ – ЦСКА 2:3
3.12.2015 г. НСА – „Ирбис“ 0:14

III кръг
4.02.2016 г. „Славия“ – „Ирбис“ 2:4
11.02.2016 г. „Славия“ – НСА 3:4 прод.

Временно класиране:
отбор м п пдв здв з г.р. т.
1.„Ирбис“ 7 7 0 0 0 61-13 21
2.„Славия“ 8 3 0 1 4 25-29 10
3. ЦСКА 6 2 0 0 4 15-30 6
4.НСА 7 1 1 0 5 18-47 5

Страниците подготви: 
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Женският ни национален отбор остана на по-
следно място в квалификацията за попълване на 
група Б от Втора дивизия, която се състоя в Зим-
ния дворец в София от 7 до 10 декември 2015 г. 
Българките загубиха и трите си двубоя – срещу 
Хонг Конг с 2:9 (1:2, 1:3, 0:4), Република Южна 
Африка с 3:7 (1:2, 2:3, 0:2) и Румъния с 3:8 (1:3, 
1:2, 1:3). В крайното класиране Румъния зае пър-
вото място със 7 точки, втори е Хонг Конг (6 т.), 
а трети – РЮА (5 т.). В класацията за най-добри 
реализаторки при защитниците са и две българ-
ки - Тина Лисичкова е втора с 3 т. (2 гола и една 
асистенция), а София Илийчева е пета с един гол 
и една точка.

Гардът Сте-
фани Стояно-
ва (№ 18) ще се 
бори за шай-
бата срещу 
румънките, а 
вляво от нея 
очаква подно-
вяването на 
играта Мирела 
Зарева (№ 7)

Отборът на „Славия“ до 10 г. завър-
ши на престижното 10-о място в силен 
международен турнир в Будапеща (Ун-
гария). Малките слависти записаха три 
победи от осем мача. Двадесет отбора 
от Унгария, Румъния, Хърватия, Слова-
кия и Чехия взеха участие в проявата. 
„Славия“ остава единственият българ-
ски клуб по хокей на лед, който участва 
в международни състезания регулярно 
през целия сезон.
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За тринайста поредна година Дунавът ста-
на славистки при Козлодуй. Привърженици-
те на „белия” тим от града организираха 
турнира „Деца играят футбол с фланелка-
та на „Славия” и сътвориха истински праз-
ник за малчоганите.  На стр. 10

За втора поредна година славистът Владимир Дубов (вдясно) 
препаса пояса на „Дан Колов”. Една от най-ценните награди в 
света на борбата му бе връчена от станалия олимпийски и три 
пъти световен шампион като състезател на „Славия” Валентин 
Йорданов. Още един представител на „белия” клуб - Константин 
Стас, триумфира в своята категория до 66 кг при класиците в 
турнира „Никола Петров”, като спечели финала с технически 
туш след категоричното 10:0.

Шестима слависти бяха в състава на младежкия национален 
отбор на България до 20 г., който стана втори на световното 
в III дивизия в Мексико сити (15-24 януари). Българите, водени 
от канадския треньор Даниел Куомо, записаха четири победи – 
над Нова Зеландия с 4:1 (2:0, 0:1, 2:0), Исландия с 4:1 (2:0, 0:1, 2:0), 
Република Южна Африка с 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) и Турция с 3:1 (1:0, 1:0, 
1:1). Нашите загубиха от победителя в групата Мексико с 0:3 
(0:2, 0:0, 0:1) и Израел с 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).

На снимката: Българите ликуват със сребърните медали в 
Мексико след успеха си над Турция с 3:1 в последния си двубой.

Никола Ангелов е само на годинка, но вече 
редовно посещава мачове на „Славия”. И 
това е напълно естествено, защото е 
син на един от тарторите на „бялата” 
агитка от началото на 90-те години 
Цецо, който с жена си Жанета, и сега не 
пропуска мач на любимия отбор. 

11-годишната Даниела Станимиро-
ва (родена януари 2005 г.) триумфира 
със златен медал в категорията BASIC 
NOVICES A   III. GIRLS (1.7.2004 – 30.6.2005) 
на международния турнир по фигурно 
пързаляне „София Трофи“, който е от ве-
ригата Европейски Критериум (European 
Criterium) и се състоя в Зимния дворец 
от 10 до 14 февруари. Триумфът стана 
факт на 13 февруари като в нейната ка-
тегория се бореха 11 състезателки от 
шест държави. Оценката на Дани е 32,28, 
което я постави пред казахстанката и 
румънката. След успеха малката шампи-
онка сподели в социалната мрежа Фейс-
бук: „Приятели, днес спечелих златен 
медал. Искам да благодаря на Оксана, на 
Юрия - моите треньорки, на родителите 
ми, на цялата публика, която беше с мен. 
Днес успяхме с много тренировки и уси-
лия. Но без вас, феновете на фигурното 
пързаляне, на зимните спортове, които 
ме подкрепяте, винаги ще е по-трудно. 
Благодаря Ви!“


