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Славистката 2017-а,
нека да е успешна!

републиканските при
подрастващите могат
да се похвалят волейболистките. Отново
има баскетболен тим
в женското първенство, а девойките на
клуба са отправили
взор към златото.
Друг млад кадър на
„белите” - Катрин Маноилова донесе два
медала в шорттрека
от младежката олимпиадата. От летните
игри в Рио де Жанейро пък гимнастичката

Цветелина Найденова
спечели бронзов медал от този най-висок
спортен форум!
На крачка от отличията остана борецът
Владимир Дубов, но
за втори път поред
препаса пояса на „Дан
Колов” в най-силния
международен
турнир. Всичко това ни
кара да се надяваме,
че и новата 2017 г.
ще донесе още положителни емоции в
„бяло”!

П

Всичко за отминалия
На стр. 2-4
полусезон
Магията
на „белия”
баскетбол
На стр. 11

оне колкото
2016, това си
пожелават за
новата година всички
почитатели на „Славия”. Защото през изминалата славистите
имаха не малко поводи за гордост. След
20-годишно отсъствие
футболистите
се
завърнаха и то с победа на европейска
сцена. Отборът на
юношите старша пък
триумфира с титлата.
С две отличия от

Цвети Найденова донесе
олимпийски медал №29

На стр. 10
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лед първото
от 20 години
класиране в
евротурнирите младият тим на „Славия“
отчита много труден
сезон в елита. „Белите“ завършиха есента
на десето място, с 21
точки, с отрицателна
голова разлика и с
илюзорни шансове за
класиране в първата
шестица за плейофите. А фактът, че
по административен
път бяха лишени от
възможността да домакинстват на собствения си стадион,
добавя само допълнителна финансова
тежест за ръководството и унижение за
привържениците на
най-стария клуб.
Ако от представянето дотук може да
се извади нещо положително, това е найвече ниската средна възраст на тима
– едва 24.07 години
(числото е много помалко, ако извадим
40-годишния вратар
Георги Петков). Макар и с някои неубедителни резултати,

Без стадион и без големи амбиции
„белите“ налагат своя млад отбор

Агитката показа по недвусмислен начин
отношението си към новия клуб „ЦСКАСофия“ още в дебюта на първенството
таланти като вратаря падането от Първа
Антониос
Стергиа- професионална лига
кис, братята Христо- също е твърде неви, Стефан Велков, вероятен сценарий
Георги Йомов, Янис – дори в сезон като
Карабельов, Калоян този, в който загубите
Кръстев и т.н. натру- са почти двойно попаха безценен опит вече от спечелените
във втората полови- мачове.
За слабата есен
на от 2016 г. и по този
показател вече са да- причините може да
леч по-напред от по- се търсят още както
вечето си връстници в напусналия вече
на родна земя. Из- треньор Александър

Рано отпадане за Купата,
по позната вече традиция
И тази година „Славия“ напусна турнира
за Купата на България засрамен и след само
един изигран мач. По утвърдена вече традиция „белите“ не успяха да прескочат отбор от
по-ниска дивизия. Този път противникът се
казваше „Литекс Ловеч“ (доскоро „Ботев“ от
Луковит?!), тим от третия ешелон на българското първенство!
След първо полувреме, в което от чисти
позиции пропуски направиха Домовчийски,
Балджийски и Минчев, тимът на Тарханов
сдаде инициативата през втората част. В 59ата минута резервата на „оранжевите“ Денил

Първият брой на
в. "Славия" излиза на
10 април 2001 година
ISSN 1312-2320

Минали мачове

Тарханов, така и в
обективни фактори
като многобройните
контузии. В големи
периоди от сезона
тимът не можеше да
разчита на ключови
фигури като Бранеков, Велков, Ивайло
Димитров, Мартинов,
Пашов.
И при наследника
на Тарханов Владимир Иванов е ясно –
през пролетта пред
„Славия“ целта ще е
налагане на млади
футболисти и недопускане на резки сривове в класирането.
Тежко начало
Че
предстои
първенство, в което
няма да имат поводи за радост, феновете разбраха още
в първите срещи.
„Славия“ записа найслабия си старт от
далечната 1958 г. насам!? И тогава, и сега
„белите“ започнаха с
четири поредни пора-

Селимински с глава направи 1:0. След това
ловчанлии се затвориха в глуха защита и се
справиха с всички опасности пред вратата
си, а при една от контраатаките ветеранът
Искрен Писаров заби втори гол и подпечата поредното отпадане. Така класирането за
финал от 2011 г. си остана единственият положителен момент за „белите” в този турнир
за ХХІ век.
Купа на България, 1/16-финал, 21 септември 2016 г.
„Литекс Ловеч“ (Ловеч) - „Славия“ 2:0
„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Джурджу, 13. Велков, 4. А. Христов,
66. Омар, 10. Карабельов, 73. Минчев, 9. Сердеров, 73. Минчев (77
– 21. Станкев), 35. Йомов (63 – 8. Васев), 24. Домовчийски (46 – 18.
Тюкалов).
Голмайстори: 1:0 Селимински (59), 2:0 Писаров (83).
Съдия: Рюстем Карагерен.
Жълти картони: Минчев, Велков.
Ловеч, Градски стадион, 200 зрители.
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жения. И отново, както и тогава, четвъртото дойде от вечния
съперник
„Левски“.
При първите три славистите демонстрираха недотам лоша
игра, срещу новака
„ЦСКА-София“, „Берое“ и „Ботев“ не им
достигна и късмет. Но
в двубоя със „сините“ привържениците
наблюдаваха
найбезличния мач на
своите от години насам. В атака съставът
на Тарханов не се запомни с нищо, а четирите получени гола
са най-малкото, с което се отърва.
В течение на шампионата се наложи в
„Славия“ да осъзнават, че не са уцелили и със селекцията
– руснакът Тюкалов
и румънецът Джурджу трудно намираха място дори в разширените групи за
мачовете, от всички
нови титуляр бе само
завърналият се след
5 години отсъствие
Божидар Васев. Наложи се да се правят
корекции в движение
- „на пожар“ бяха привлечени някогашните асове на „Левски“
Валери Домовчийски
и Николай ДимитровХичо, както и на доскорошния лидер на
„Монтана“ Иван Минчев.
Възраждането
След петия кръг
тимът се стабилизира – първо бе победен „Монтана“, след
това дойде и зрелищният обрат от 0:2 до
5:2 срещу „Локомотив“ (Пловдив) в един

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев,
Васил Йотов, Хелмут Фенаци и
Александър Вуйчев за помощта и
съпричастността по осигуряването
излизането на
в. "Славия" през 2017 г.
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В дербито
на „Герена”
отново не мина
без грубостите
на „сините”
сн. Sportal.bg

Рокадата

Николай Димитров се включи добре през
есента, заслужи и приза „Играч на 18 кръг”
от най-атрактивните
сблъсъци у нас за
годината. Междувременно, покрай контузиите на Бранеков и
Велков, по принуда в
тима блеснаха 17-годишните
близнаци
Петко и Андреа Христови. Вярно е, че
и с тях центърът на
защитата не бе кой
знае колко сигурен
(за цялата есен „Славия“ записа само две
„сухи“ мрежи?!), но в
отделни моменти от
срещите си пролича,
че и двамата разполагат със страхотен потенциал и при
правилна работа с
тях скоро може да се
превърнат в ключови
фигури за тима.
До края на календарната
година
„Славия“ лъкатушеше в представянето
си – побеждаваше
съперниците, които
бяха по-надолу в класирането, губеше или
завършваше наравно
с тези над него. За отбелязване бе силната
игра срещу „ЦСКАСофия“ и „Левски“
във вторите издания
на дербитата, където
въпреки пораженията

с по 0:1 отборът стое
ше напълно равностойно на съперниците. Моментни проблясъци,
събудили
овации по трибуните,
имаше и в сблъсъците с пловдивските
„Ботев“ (3:2) и „Локомотив“ (1:1).

Поражението
от
„Дунав“ с 0:2 в 13-ия
кръг се оказа и последният мач на руския треньор Александър Тарханов. Той
бе изпратен с добри
чувства от ръководството на столичани в посока „Урал“
в родината му. Това
даде възможност да
се завърне Владимир Иванов-Фугата,
който за кратко бе
начело на състава
и при предишната
треньорска рокада в

отбора. Този път по
всичко личи, че Иванов ще се задържи за
постоянно на поста.
Рисковете при него
са свързани с твърде
малкия му опит в
професията.
Големият плюс – че като
шеф на юношеската
школа е отлично запознат с качествата
на
подрастващите,
а това го прави идеалния кандидат за
отбор, чиято цел е
свързана с изграждане на силен млад
тим, необременен с
атака на конкретно

място в класирането.
На 19 февруари
Иванов и „Славия“
ще имат възможност
да затвърдят впечатлението, че съставът
се развива във възходяща линия – в София гостува шампионът и лидер в таблицата „Лудогорец“.
Една силна игра срещу разградчани ще
върне надеждите у
феновете за повече
радости в бъдеще.
Иван ЖИКОВ

Наш човек оглави спортното списание на България
Един от съоснователите на вестник „Славия”
Николай Кръстев е главен
редактор на новостартиралото списание „Спринт”.
Дебютът на изданието бе
на 17 ноември 2016 г., като
вече има два броя. Списанието ще излиза на два
месеца в обем 148 цветни
страници. Издава се от S
Media.
„Идеята е „Спринт” да
се превърне в място за качествената аналитична
спортна журналистика –
каза Николай Кръстев. – И
двата броя досега са събрали авторските
материали на по 24 журналисти, което
прави палитрата на „Спринт” не само многообразна, но и много интересна.”
Първата поява на темата „Славия” в новото списание бе знакова. Уникална снимка
на по-голямата част от детско-юношеската
футболна школа на „Славия” украси старто-

вия брой на „Спринт”. Фотосът, който може
да намерите на стр. 8 и във вестника, който
държите, е направен специално за изданието. В актуалния брой пък е засегната темата
за „ЖСК-Славия”.
Екипът на слависткия вестник пожелава
успех на новото списание!
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Статистика

Първа професионална лига - сезон 2016/2017, първа фаза – есенен дял
I кръг, 29 юли 2016 г.
„ЦСКА-София“ (София) - „Славия“ 2:0
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов, 15. П. Христов, 6.
Бранеков, 2. Буров, 27. Мартинов, 8. Б. Васев, 35.
Йомов, 7. Балджийски (76 – 19. Кръстев), 9. Сердеров,
14. И. Димитров.
Голмайстори: 1:0 Виана (57), 2:0 Виана (78).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Йомов, Бранеков.
София, ст. „Българска армия“, 4500 зрители.
II кръг, 7 август 2016 г.
„Славия“ - „Берое“ 1:2
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов, 15. П. Христов, 6.
Бранеков, 66. Омар, 27. Мартинов, 8. Васев, 35. Йомов,
7. Балджийски (58 – 18. Тюкалов), 9. Сердеров, 14. И.
Димитров (66 – 19. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Сердеров (2), 1:1 Василев (15), 1:2
Божилов (52).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Омар, П. Христов.
Червен картон: Омар (88).
София, стадион „Васил Левски“, 1000 зрители.
III кръг, 15 август 2016 г.
„Ботев“ (Пд) - „Славия“ 3:2
„Славия“ 12. Кирев, 11. Пашов (89 – 19. Кръстев),
15. П. Христов, 6. Бранеков, 2. Буров, 8. Васев, 27.
Мартинов, 9. Сердеров, 35. Йомов (73 – 1. Петков), 18.
Тюкалов (55 – 5. Джурджу), 14. И. Димитров.
Голмайстори: 0:1 Сердеров (15), 1:1 Неделев (38),
2:1 Жоао Пауло (47), 3:1 Неделев (64-дузпа), 3:2 И.
Димитров (88-дузпа).
Съдия: Стефан Апостолов.
Жълти картони: Буров, Кирев, И. Димитров.
Червени картони: Буров, Кирев.
Пловдив, комплекс Коматево, 800 зрители.
IV кръг, 21 август 2016 г.
„Славия“ - „Левски“ 0:4
„Славия“: 1. Петков (76 – 32. Стергиакис), 11. Пашов,
15. П. Христов, 6. Бранеков, 66. Омар, 8. Васев, 27.
Мартинов, 71. Стоев (46 – 19. Кръстев), 35. Йомов (46 –
10. Карабельов), 9. Сердеров, 14. И. Димитров.
Голмайстори: 0:1 Аниете (21), 0:2 Бабатунде (41), 0:3
Костадинов (62), 0:4 Краев (82).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълти картони: Васев.
София, стадион „Васил Левски“, 2500 зрители.
V кръг, 26 август 2016 г.
„Монтана“ - „Славия“ 1:2
„Славия“ 1. Петков, 11. Пашов, 15. П. Христов, 6.
Бранеков, 66. Омар, 10. Карабельов (46 – 35. Йомов),
27. Мартинов, 8. Васев, 7. Балджийски, 9. Сердеров, 14.
И. Димитров.
Голмайстори: 1:0 Маркиньос (86), 1:1 Йомов (88), 1:2
Балджийски (90).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Омар.
Ловеч, Градски стадион, 100 зрители
VI кръг, 10 септември 2016 г.
„Славия“ - „Локомотив“ (Пд) 5:2
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов, 15. П. Христов,
13. Велков, 66. Омар, 27. Мартинов, 9. Сердеров,
73. Минчев (64 – 18. Тюкалов), 7. Балджийски (46
– 35. Йомов), 8. Васев, 24. Домовчийски (73 – 14. И.
Димитров).
Голмайстори: 0:1 Кики (22), 0:2 Камбуров (34-дузпа),
1:2 П. Христов (63), 2:2 Сердеров (75), 3:2 И. Димитров
(78-дузпа), 4:2 И. Димитров (82), 5:2 Йомов (90).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Йомов.
София, ст. „Васил Левски“, 400 зрители.
VII кръг, 17 септември 2016 г.
„Лудогорец“ - „Славия“ 3:1
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов (46 – 5. Джурджу)
15. П. Христов, 13. Велков, 66. Омар, 27. Мартинов, 9.
Сердеров (66 – 71. Стоев), 8. Васев, 73. Минчев (46 – 14.
Димитров), 35. Йомов, 24. Домовчийски.
Голмайстори: 1:0 Моци (12-дузпа), 2:0 Вандерсон (44),
2:1 Велков (60), 3:1 Кафу (75).

Съдия: Николай Йорданов
Жълти картони: Омар, Мартинов.
Разград, ст. „Лудогорец Арена“, 1500 зрители.
VIII кръг, 25 септември 2016 г.
„Черно море“ - „Славия“ 0:0
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов (68 – 7. Балджийски),
15. П. Христов, 13. Велков, 66. Омар, 10. Карабельов,
22. Семерджиев (75 – 21. Станкев), 9. Сердеров, 73.
Минчев, 8. Васев, 24. Домовчийски (87 – 19. Кръстев).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Васев, Сердеров.
Каварна, Градски стадион, 500 зрители.
IX кръг, 1 октомври 2016 г.
„Славия“ - „Верея“ (Ст. Загора) 3:1
„Славия“: 12. Кирев, 21. Станкев (46 – 22.
Семерджиев), 15. П. Христов, 13. Велков (31 – 4. А.
Христов), 66. Омар, 10. Карабельов, 27. Мартинов, 8.
Васев, 73. Минчев, 9. Сердеров, 24. Домовчийски (90 –
77. Н. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Минчев (18), 2:0 Васев (21), 2:1
Сукуна (25), 3:1 Васев (69).
Съдия: Георги Димитров.
Жълти картони: няма.
София, ст. „Васил Левски“, 300 зрители.

Божидар Васев (вдясно) ликува след гол срещу
„Верея“ при успеха с 3:1
X кръг, 15 октомври 2016 г.
„Нефохимик 1962“ (Бургас) - „Славия“ 2:0
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов, 15. П. Христов, 4. А.
Христов, 66. Омар, 8. Васев (57 – 10. Карабельов), 27.
Мартинов, 9. Сердеров, 73. Минчев (46 – 35. Йомов),
77. Н. Димитров, 24. Домовчийски (73 – 19. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 В. Христов (44), 2:0 Манев (53)
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: няма.
Бургас, ст. „Лазур“, 500 зрители.
XI кръг, 23 октомври 2016 г.
„Славия“ – ОФК „Пирин“ (Бл) 3:1
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 15. П. Христов, 4. А.
Христов, 66. Омар, 22. Семерджиев, 27. Мартинов, 77.
Н. Димитров (82 – 17. Г. Илиев), 73. Минчев (70 – 35.
Йомов), 9. Сердеров, 24. Домовчийски (89 – 8. Васев).
Голмайстори: 1:0 Домовчийски (59), 2:0 Домовчийски
(64), 3:0 Сердеров (72), 3:1 Младенов (78).
Съдия: Георги Давидов.
Жълт картон: Домовчийски.
София, ст. „Васил Левски“, 350 зрители.
XII кръг, 28 октомври 2016 г.
„Локомотив“ (ГО) - „Славия“ 1:0
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов, 15. П. Христов, 4. А.
Христов, 66. Омар, 27. Мартинов, 77. Н. Димитров,
73. Минчев (56 – 35. Йомов), 22. Семерджиев (67
– 10. Карабельов), 9. Сердеров (65 – 8. Васев), 24.
Домовчийски.
Голмайстор: 1:0 Апостолов (58).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Семерджиев.
Пловдив, ст. „Локомотив“, 200 зрители.
XIII кръг, 2 ноември 2016 г.
„Славия“ - „Дунав 2010“ 0:2
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов, 15. П. Христов,
4. А. Христов, 66. Омар, 22. Семерджиев (46 – 7.
Балджийски), 27. Мартинов, 77. Н. Димитров,
73. Минчев (72 – 35. Йомов), 9. Сердеров, 24.
Домовчийски (19 – 8. Васев).

Голмайстори: 0:1 Костадинов (29), 0:2 Шопов (90).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Пашов.
София, ст. „Васил Левски“, 250 зрители.
XIV кръг, 19 ноември 2016 г.
„Славия“ - „ЦСКА-София“ (София) 0:1
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 15. П. Христов, 4. А.
Христов, 66. Омар, 10. Карабельов, 27. Мартинов, 77. Н.
Димитров, 7. Балджийски (58 – 35. Йомов), 9. Сердеров
(64 – 8. Васев), 24. Домовчийски (75 – 19. Кръстев).
Голмайстор: 0:1 Ангелов (52).
Съдия: Станислав Ставров.
Жълти картони: Пашов, Димитров, Омар, Сердеров,
Йомов.
София, ст. „Васил Левски“, 1000 зрители.
XV кръг, 27 ноември 2016 г.
„Берое“ - „Славия“ 1:1
„Славия“: 1. Петков, 27. Мартинов, 13. Велков, 4. А.
Христов, 66. Омар, 22. Семерджиев (60 – 35. Йомов),
10. Карабельов, 77. Н. Димитров (66 – 9. Сердеров), 7.
Балджийски (70 – 73. Минчев), 8. Васев, 19. Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Василев (57), 1:1 Минчев (79).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Семерджиев, Карабельов, Васев,
Минчев, Сердеров.
Стара Загора, ст. „Берое“, 1000 зрители.
XVI кръг, 30 ноември 2016 г.
„Славия“ - ПФК „Ботев“ (Пд) 3:2
„Славия“: 12. Кирев, 27. Мартинов, 15. П. Христов (46
– 13. Велков), 4. А. Христов, 66. Омар, 10. Карабельов,
77. Н. Димитров, 35. Йомов (69 – 22. Семерджиев),
73. Минчев (61 – 7. Балджийски), 9. Сердеров, 24.
Домовчийски.
Голмайстори: 0:1 И. Стоянов (22-дузпа), 1:1 Сердеров
(33), 2:1 Домовчийски (65), 3:1 Балджийски (79), 3:2
Неделев (87).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълт картон: Домовчийски.
София, ст. „Васил Левски“, 150 зрители.
XVII кръг, 3 декември 2016 г.
„Левски“ - „Славия“ 1:0
„Славия“: 1. Петков, 27. Мартинов, 15. П. Христов,
13. Велков, 66. Омар, 10. Карабельов, 77. Н. Димитров
(62 – 9. Сердеров), 22. Семерджиев (77 – 35. Йомов), 7.
Балджийски (69 – 73. Минчев), 8. Васев, 19. Кръстев.
Голмайстор: 1:0 Бурабия (83).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълти картони: П. Христов, Васев, Мартинов,
Сердеров.
Червен картон: Сердеров (68).
София, ст. „Г. Аспарухов“, 400 зрители.
XVIII кръг, 10 декември 2016 г.
„Славия“ - „Монтана“ 2:0
„Славия“: 1. Петков (10 – 32. Стергиакис), 11. Пашов,
13. Велков, 4. А. Христов, 66. Омар, 27. Мартинов, 77.
Н. Димитров, 7. Балджийски (46 – 22. Семерджиев),
73. Минчев, 35. Йомов (73 – 10. Карабельов), 24.
Домовчийски.
Голмайстори: 1:0 Н. Димитров (4), 2:0 Домовчийски
(48).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Велков, Семерджиев, Омар.
Червен картон: Омар.
София, ст. „Васил Левски“, 200 зрители.
XIX кръг, 14 декември 2016 г.
„Локомотив“ (Пд) - „Славия“ 1:1
„Славия“: 32. Стергиакис, 11. Пашов, 15. П. Христов,
13. Велков, 5. Джурджу (66 – 7. Балджийски), 27.
Мартинов, 77. Н. Димитров (76 – 24. Домовчийски),
22. Семерджиев, 10. Карабельов, 8. Васев (84 – 14. И.
Димитров), 19. Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Котев (9), 1:1 Васев (43).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълт картон: П. Христов.
Червен картон: П. Христов.
Пловдив, ст. „Локомотив“, 700 зрители.

Подготовка и програма
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Трима нови подсилиха тима,
екслевскарите си тръгнаха
ще завършва
с
отличие,
а в момента е студент
първи
курс
във Висшия
институт по
мениджмънт
към Университета на Санкт
Петербург.
От
тима
си
тръгват
трима от поопитните футГеорги Йомов стана топреализатор за „Славия“ в болисти, които през есенконтролите с 4 гола
та бяха сред
реньорът Вла- ключовите фигури в
димир Иванов състава – юношите на
не изневери на „Левски“ Валери Дополитиката да привли- мовчийски, Борислав
ча млади състезатели, Балджийски и Никокоито да трупат безце- лай Димитров-Хичо.
нен опит в Първа лига Домовчийски избра да
продължи кариерата
с „белия“ екип.
От „Ботев“ (Пд) си във „Верея“, Балдойде 20-годишният джийски вече е в „ЧерНаско Милев. Юно- но море“, а Димитров
шеската му кариера премина срещу нелопреминава в друг тим ша трансферна сума
под тепетата - „Спар- в руския „Урал“ при
так“, и в испанския напусналия през есен„КЕ Премия“. От 2013 та „Славия“ треньор
г. е при „канарчетата“, Александър Тарханов.
при които има 34 сре- Тръгнаха си още привлечените през лятото
щи и 1 гол.
Тюкалов и Джурджу,
От
аматьорския
халфът Георг Илиев и
„Витоша“ (Бистрица)
младокът Димитър Буслед наем се завръров (отдаден под наем
ща надеждата на в „Спартак“ (Плевен).
„бялата“ школа Китан
До последно няма
Василев. С предста- да е ясна съдбата на
вителния тим на род- Сердер
Сердеров.
ния си клуб той има 5 Руснакът бе близо до
срещи и 1 гол. През трансфер в началото
есента за „Витоша“ на януари и дори не се
взе участие в 16 мача яви на сбора за зимна
и се разписа 4 пъти.
подготовка. По-късно
За конкурент на Гео обаче преговорите с
рги Пашов отдясно на пожелалия го клуб зазащитата след проби циклиха и той се прибе взет друг 19-годи- съедини към славишен състезател – рус- стите в Турция.
нака Даниил Майков.
Макар и без него,
За него се знае, че е а и без Домовчийски,
възпитаник на „Зенит“ Балджийски и Хичо,
(Санкт Петербург). С „белите“ изиграха мноразличните младши го резултатни срещи в
гарнитури на този клуб Анталия. Футболистиима общо 43 мача, те на Владимир Ивасред тях и участия нов не успяха да се
в Юношеската лига разпишат само в два
на УЕФА. Съчетава мача – при 0:1 от украуспешно футбола с об- инския „Олександрия“
разованието – в учили- и при същия резултат

Т

от казахстанския „Кайсар“ и като цяло загатнаха, че през пролетта
тимът ще се опита да
гради атакуващ, а не
дефанзивен стил.
С най-много попадения се отчетоха
намиращият се в отлична форма Георги
Йомов (4) и все поизявеният голаджия
Калоян Кръстев (3).

„Белите“ подчиниха
бронзовия медалист
на Казахстан „Иртиш”
с 3:1, след това преминаха леко през
сръбския „Раднички“
(Ниш) с 3:2 и през аматьорския швейцарски
„Карно“ с разгромното
8:1. Освен споменатите две загуби, отстъпиха още на „Ордабаси“ (Казахстан) с 1:2
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и руския „Терек“ (1:3).
В нито един от мачовете обаче те не бяха
по-слабият състав. А в
най-престижната проверка – срещу клуба от
Грозни, четвърти във
временното класиране
на руската Премиер
лига – само пропуските на Минчев, Мартинов, Димитров, Васев
и Велков попречиха
крайният резултат да е
поне равен.
Иван ЖИКОВ

Зимна подготовка - 2017 - Контролни срещи
20 януари 2017 г.
„Славия“ - „Иртиш“ (Казахстан) 3:1
„Славия“: Стергиакис, Пашов, П. Христов, А. Христов, Абуд, Карабельов, Йомов, Б. Васев, Хашимли,
К. Василев, Кръстев (Кирев, Велков, Майков, Д. Тодоров, Семерджиев, Минчев, Станкев, Мартинов,
И. Димитров, Милев).
Голмайстори: 1:0 Есимов (16-автогол), 2:0 Кръстев
(43-дузпа), 2:1 Смайлов (49), 3:1 Минчев (80).
Анталия, 60 зрители.
22 януари 2017 г.
„Славия“ - „Олександрия“ (Украйна) 0:1
Голмайстор: 0:1 Запорожан (24).
Анталия, 70 зрители.
28 януари 2017 г.
„Славия“ - „Раднички“ (Сърбия) 3:2
Голмайстори: 1:0 Омар (17), 2:0 Йомов (30), 3:0 П.
Христов (37), 3:1 Арсич (55), 3:2 Митрович (83).
Анталия, 60 зрители.
1 февруари 2017 г.
„Славия“ - „Карно“ (Швейцария) 8:1
„Славия“: Стергиакис, Майков, А. Христов, Велков, Д. Тодоров, Станкев, Милев, Стоев, Минчев,
Карабельов, Йомов (Кирев, П. Христов, К. Василев,
Кръстев, Т. Иванов, Семерджиев).
Голмайстори: 1:0 Йомов (25), 2:0 Милев (35), 3:0

Йомов (45), 4:0 Кръстев (48), 5:0 К. Василев (70), 6:0
Кръстев (84), 7:0 Т. Иванов (87), 8:0 Семерджиев
(88), 8:1 Амие (90).
Анталия, 60 зрители.
3 февруари 2017 г.
„Славия“ - „Ордабаси“ (Казахстан) 1:2
„Славия“: Кирев, Пашов, Велков, А. Христов,
Омар, Мартинов, Семерджиев, Станкев, Минчев,
Ив. Димитров, Милев (П. Христов, Карабельов,
Йомов, Стоев, К. Василев, Васев).
Голмайстори: 0:1 Хенрик (43), 1:1 Йомов (64), 1:2
Булешов (85).
Анталия, 80 зрители.
6 февруари 2017 г.
„Славия“ - „Терек“ (Русия) 1:3
„Славия“: Петков, Майков, А. Христов, Велков,
Омар, Семерджиев, Йомов, Васев, Минчев, И. Димитров, Милев.
Голмайстори: 0:1 Мбенг (57), 1:1 Минчев (60), 1:2
Мбенг (63), 1:3 Торже (72).
Анталия, 90 зрители.
9 февруари 2017 г.
„Славия“ - „Кайсар“ (Казахстан) 0:1
Голмайстор: 0:1 Курьор (11).
Анталия, 50 зрители.

Програма - Първа професионална лига – пролет 2017
ХХ кръг
17.02 /петък/, 17.30 ч.,
Диема спорт 2
„Дунав 2010“ – „Берое“
18.02 /събота/, 13.00 ч., Диема
„Нефтохимик 1962“ (Бс) –
„Монтана“
18.02 /събота/, 15.00 ч., Диема
спорт
ОФК „Пирин“ – „Левски“
18.02 /събота/, 15.00 ч., Диема
спорт
„Локомотив“ (ГО) – „Ботев“ (Пд)
19.02 /неделя/, 12.30 ч., Диема
спорт 2
„Черно море“ – „ЦСКА –София“
19.02 /неделя/, 15.00 ч., Диема
спорт 2
„Славия“ – „Лудогорец“
20.02 /понеделник/, 17.30 ч., Диема
спорт
„Верея“ – „Локомотив“ (Пд)
ХХІ кръг
24.02 /петък/, 17.30 ч.,
Диема спорт 2
„Ботев“ (Пд) – „Дунав 2010“
25.02 /събота/, 13.00 ч., Диема
„Локомотив“ (Пд) – „Нефтохимик
1962“ (Бс)
25.02 /събота/, 15.00 ч.,
Диема спорт
„Берое“ – „ЦСКА –София“
25.02 /събота/, 17.30 ч.,
Диема спорт
„Левски“ – „Локомотив“ (ГО)
26.02 /неделя/, 12.30 ч.,
Диема спорт 2
„Славия“ – „Черно море“

26.02 /неделя/, 15.00 ч.,
Диема спорт 2
„Монтана“ – ОФК „Пирин“
26.02 /неделя/, 17.30 ч.,
Диема спорт 2
„Лудогорец“ – „Верея“
ХХІІ кръг
28.02 /вторник/, 15.00 ч.,
Диема спорт
„Дунав 2010“ – „Левски“
28.02 /вторник/, 17.30 ч.,
Диема спорт
„ЦСКА –София“ – „Ботев“ (Пд)
01.03 /сряда/, 13.00 ч., Диема
„Локомотив“ (ГО) – „Монтана“
01.03 /сряда/, 15.00 ч.,
Диема спорт 2
ОФК „Пирин“ – „Локомотив“ (Пд)
01.03 /сряда/, 17.30 ч.,
Диема спорт 2
„Нефтохимик 1962“ (Бс) –
„Лудогорец“
02.03 /четвъртък/, 15.00 ч.,
Диема спорт
„Черно море“ – „Берое“
02.03 /четвъртък/, 17.30 ч.,
Диема спорт
„Верея“ – „Славия“
ХХІІІ кръг
04.03 /събота/, 12.30 ч., Диема
„Монтана“ – „Дунав 2010“
04.03 /събота/, 14.30 ч., Диема спорт
„Левски“ – „ЦСКА –София“
04.03 /събота/, 17.30 ч., Диема спорт
„Локомотив“ (Пд) – „Локомотив“ (ГО)
05.03 /неделя/, 12.30 ч.,
Диема спорт 2
„Славия“ – „Нефтохимик 1962“ (Бс)

05.03 /неделя/, 15.00 ч.,
Диема спорт 2
„Верея“ – „Черно море“
05.03 /неделя/, 17.30 ч.,
Диема спорт 2
„Лудогорец“ – ОФК „Пирин“
06.03 /понеделник/, 17.30 ч., Диема
спорт
„Ботев“ (Пд) – „Берое“
ХХІV кръг
10.03 /петък/, 17.30 ч.,
Диема спорт 2
„Дунав 2010“ – „Локомотив“ (Пд)
11.03 /събота/, 15.00 ч.,
Диема спорт
„Черно море“ – „Ботев“ (Пд)
11.03 /събота/, 17.30 ч.,
Диема спорт
„ЦСКА –София“ – „Монтана“
12.03 /неделя/, 13.00 ч., Диема
„Пирин“ – „Славия“
12.03 /неделя/, 15.00 ч.,
Диема спорт 2
„Берое“ – „Левски“
12.03 /неделя/, 17.30 ч.,
Диема спорт 2
„Локомотив“ (ГО) – „Лудогорец“
13.03 /понеделник/, 17.30 ч., Диема
спорт
„Нефтохимик 1962“ (Бс) – „Верея“
Забележка: До редакционното
приключване на броя от БФС
бяха обявили по дни и часове само
тези пет кръга от пролетния
дял на шампионата. Отборът
на „Славия” и през 2017 година ще
играе домакинските си срещи на
стадион „Васил Левски”.
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Реплика на легендарната
фланелка от 1980-1981
с подписи на играчи от
славното поколение

Традиции

Михаил Мишев разрязва печено прасенце пред погледите
на Владимир Иванов, Андрей Желязков, Александър
Шаламанов и Чавдар Цветков

Сдружение „Славия“ възроди
традиция – „Бялата Коледа“
На 4 декември 2016
г. в препълнения ресторант-градина „Славия“
беше възстановено провеждането на „Бялата
Коледа“. Събитието е
организирано за първи
път през далечната вече
1922 година. Преди Втората световна война е
традиционно в програмата на столичния клуб.
Възстановяването на
„Бялата Коледа“ е заслуга на новоучреденото сдружение „Славия“.
Събитието бе уважено от
президента на ПФК „Славия“ Венцеслав Стефанов, старши треньора на
футболния отбор Владимир Иванов, ветерани на
клуба, популярни личности, свързани с „белите“,

както и привърженици на
отбора. Основната идея
на проявата бе с набраните средства от кувертите да се подпомогне организацията на честването,
свързано с рождения ден
на „Славия“ през 2017 г.,
както и други инициативи, свързани с популяризирането на „бялата”
кауза.
За доброто настроение на гостите се погрижиха от винарна „Свищов“ и група „Спринт“.
Водещ бе музикантът
Васил
Стоев-Апмега,
подпомаган от известния
режисьор и също славист Андрей Слабаков.
Ключов момент от
празненството бе празничната томбола, в чието
теглене участваха деца,
трениращи различни спортове в „Славия“.
Бяха раздадени
над 100 награди, осигурени
от официалния
фен магазин на
клуба – шалове,
шапки, химикалки, ключодържатели, сувенирни
магнити и др.
На легендите
на клуба Александър Шаламанов–Шами,
Михаил
Мишев–Горнобанския кмет, Андрей Желязков–
Жужо и Чавдар
Цветков–Чаво,
както и с участието на настоЗа присъстващите имаше ящия треньор
подаръци, както и торта Владимир Ива-

Андрей
Слабаков
и малките
слависти,
участници в
томболата
нов, се падна честта да
разрежат първите парчета от печените прасенца,
приготвени специално за
гостите.
Друга основна атракция бяха келнерите в
ресторанта,
облечени
в екипи на „Славия“.
Присъстващите слависти от четири поколения
си дадоха дума за нова
среща догодина, когато
се заканиха да бъдат
поне три пъти повече.
През втората половина на декември 2016 г.
регистрацията на новосформираното сдружение с нестопанска цел
(СНЦ) „Славия“ излезе в
Софийски градски съд.
В Устава на сдружението са записани следните
основни цели: да обедини привържениците на
създадения на 10 април
1913 г. в София спортен
клуб „Славия“ - както в

България, така и чужбина и да утвърждава, отстоява и разпространява
изконните му вековни
ценности. Освен това да набира финансови
средства, които да подпомагат развитието на
ДЮШ и да пропагандира ползата от занимания
със спорт, както и не-

разрушимата връзка на
спорта с феърплея, заложени при основаването
на „Славия“.
Начините, чрез които
ще бъдат постигани заложените в устава цели, са
организиране на форуми,
дискусии, срещи, както и
други публични мероприятия, осъществяване на
свободен обмен на информация, идеи, знания,
опит, а също и създаване
на интернет сайт, чрез
която да се представя
„Славия”.
Членове на СНЦ
„Славия“ могат да бъдат
физически и юридически
лица, които желаят да
допринесат за постигане неговите цели. Членството в сдружението е
доброволно като кандидатът подава писмена
молба за приемане, в
която се задължава да
внася определения членския внос - встъпителен и
годишен, до Управителния съвет.
В УС на сдружението
са известни слависти,
като клубната легенда
Чавдар Цветков и режисьорът Андрей Слабаков. Велизар Цоков,
основният двигател при
създаването и спонсорирането на „белия”
фен-магазин и Димитър
Мотев, представител на
славистката агитка.
Председател е финансистът Кирил Стоименов. Контролният съвет
включва журналистите
Николай Кръстев и Камен Огнянов, както и бизнесменът Илиан Петров,
също популярни запалянковци на „белите“.

В средата на януари славистката ултрас-фракция „Бойс София“ (BOYS
SOFIA) отбеляза своята 11-та годишнина. В Интернет специално за случая бе
публикувана и ефектна фотосесия, украсена с много светлинни ефекти.

Бяла диря

За всички отбори имаше и по
една голяма торта

З

а 14-та поредна година
зала „Христо
Ботев” в Козлодуй
се оказа арена на
детски спортни битки
под егидата на „Славия”. На 29 януари се
проведе традиционният турнир по мини
футбол „Деца играят
футбол с емблемата
на „Славия“. Идеята
на организатора –
местния регионален
Клуб на слависта, се
ражда през 2004 г. и
се осъществява всяка година с помощта
на многото фенове
на „белите”, фирми и
Община Козлодуй.
В
тазгодишната
проява взеха участие шест отбора,
деца 3-4 клас на две
от
козлодуйските
училища, както и по
един тим съставен от
техни връстници от
ОУ „Васил Априлов”
- Хърлец, ОУ „Христо
Ботев” - Гложене, ОУ
„Св. св. Кирил и Методий” - Бутан и ОУ
„Васил Воденичарски” - Хайредин.
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Отборите строени преди началото на 14-ия турнир „Деца
играят футбол с емблемата на „Славия“

Козлодуйската славистка
купа на нов адрес

Майсторските отигравания не
липсваха и тази година
Със спортен дух и
хъс преминаха мачовете между малките
футболисти. Оспорвани битки и моменти не липсваха по
време на срещата
за 3-4 място, но подобрите надделяха
и бронзовите медали
заслужиха момчетата
от Гложене. Финалният мач противопостави съставите на

две школи съфамилници: „Св.св. Кирил
и Методий”, от Бутан
и Козлодуй. Срещата предложи много
емоции на зрителите
и завърши с резултат
2:0 за бутанското училище, което стигна
до трофея още при
дебюта си.
Голмайстор на турнира с 5 реализирани попадения, стана
Марсел
Методиев

За втора поредна година г-жа Маринела
Николова, кмет на Община Козлодуй,
лично награди призьорите
от Гложене. Отличието за най-добър
вратар заслужено бе
спечелено от Милен
Маринов от бутанския тим. Награди за
най-полезен и найатрактивен играч взеха съотборниците му
Даян Йорданов и АнСнимка за историята: шампионите от
село Бутан и славистите-организатори на проявата

Призът за найполезен играч
носи името на
изтъкнатия
славист Цветан
Мончев
дрей Маринов. Приз
„Спортменска игра”,
който носи името на
покойния д-р Симеон Стояновски, отиде при момчетата от
Хайредин.
Всички отбори получиха като награди футболни топки,
екипи,
календари
на представителния
„бял” тим, книжкапрограма от евроучастието на „Славия”
този сезон, както и
броеве на клубния
вестник.
Екипът на
в. „Славия” благодари
за съдействието на:
Ангел СЛАВЧЕВ,
Наталия ХРИСТОВА,
Петенка ИВАНОВА
и Община Козлодуй.
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Младата смяна

„Белите” водят при 19-годишните
„Славия”
дели
първото
място
в
Елитната юношеска
група на България до
19 години. След изиграването на 15 мача
„белите”, водени от
старши
треньора
Ивайло Семерджиев,
имат актив от 38 точки. Сезонът ще се запомни със серията си
от 14 поредни срещи
без поражение, в която бяха записани 12
победи.
Но в самото нача-

ло шампионите не
стартираха удачно,
като допуснаха поражение с 1:4 срещу
„ЦСКА-София”, който е съставен изцяло
от юноши на бившия
„Литекс” (Ловеч).
„Славия” спечели
с 2:0 у дома срещу
„Левски” в дербито
на 13-ия кръг, като
това бе най-важната
победа за „белите”
таланти през есента на 2016 г. Мартин
Семерджиев
даде

аванс за „Славия” в
30-ата минута след
точно
изпълнение
на дузпа, отсъдена
за нарушение срещу
Йордан Попов. Секунди преди края на
първата част Цветомир Вачев с хубав
прехвърлящ
удар
оформи крайното 2:0.
След почивката „белите” умело задържаха аванса си, като
дори пропуснаха да
го увеличат. В този
двубой
славистите

играха с черни ленти
в памет на починалия
баща на треньора на
отбора Ивайло Семерджиев - Михаил.
Това беше и 11-тият
пореден успех за
младите слависти.
След тази важна
победа „Славия” записа равенства 1:1
срещу „Ботев” (Пловдив) и „Черно море”.
Изпуснатите четири
точки в тези двубои
попречиха на „белите” юноши да зимуват

еднолично първи в
подреждането.
За втора поредна
година през зимната
пауза треньорът Семерджиев организира контролни срещи
само с мъжки отбори
от трета и четвърта
дивизия на България, което допълнително спомага за побързото израстване
на младите футболисти от академията на
клуба.
Асен ДАКАЛОВ

Резултати и класиране – есенен полусезон 2016/17 г.
Елитна юношеска
група до 19 години
1 кръг
„ЦСКА-София” – „Славия”
4:1
2 кръг
„Славия” – „Лудогорец” (Разград) 0:0
3 кръг
„Нефтохимик” – „Славия”
0:2
4 кръг
„Славия” – „Сливен”		
7:1
5 кръг
ОФК „Пирин” (Благоевград) –
„Славия”			1:4
6 кръг
„Славия” – „Дунав 2010” (Русе)
3:1
7 кръг
„Монтана” – „Славия”		
0:8
8 кръг
„Славия” – „Септември” (София) 2:1
9 кръг
„Верея” (Стара Загора) – „Славия” 0:2
10 кръг
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив) 3:0
11 кръг
„Ботев” (Враца) – „Славия”
2:3
12 кръг
„Берое” – „Славия”		
0:1
13 кръг
„Славия” – „Левски”		
2:0
14 кръг
ПФК „Ботев” (Пловдив) – „Славия” 1:1

15 кръг
„Славия” – „Черно море”

1:1

Временно класиране:
1. „ЦСКА-София” 15 12 2 1 40-10 38 т.
2. „СЛАВИЯ”
15 12 2 1 41-12
38
36
3. ПФК„Ботев” (Пд) 15 12 0 3 44-13
4. „Лудогорец” 15 10 2 3 35-8
32
31
5. „Септември”(Сф) 15 10 1 4 24-15
6. „Левски”
15 8 0 7 44-19
24
7. „Черно море” 15 7 3 5 33-23
24
24
8. ОФК„Пирин” (Бл) 15 8 0 7 22-41
23
9. „Локомотив” (Пд) 15 7 2 6 31-14
10. „Берое”
15 5 3 7 22-22
18
11. „Монтана” 15 5 1 9 22-40
16
15
12.„Дунав 2010” 15 4 3 8 20-35
13.„Ботев” (Враца) 15 4 1 10 18-31
13
14. „Верея”
15 4 1 10 12-34
13
4
15.„Нефтохимик” 15 1 1 13 8-36
16. „Сливен”
15 0 0 15 8-71
0
Елитна юношеска
група до 17 години
1 кръг
„Славия” – „Левски”
0:0
2 кръг
„Спартак С95” (Пловдив) – „Славия” 0:5
3 кръг
„Славия” – „Марек” (Дупница)
5:3
4 кръг
ОФК „Пирин” (Благоевград) – „Славия” 3:2
5 кръг
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив) 1:4

6 кръг
„Спартак” (Плевен) – Славия”
1:5
7 кръг
„Славия” – „Берое”
2:0
8 кръг
„Септември” (София) – „Славия”
3:0
9 кръг
„Славия” – „ЦСКА-София”
3:1
10 кръг
„Ботев 2002” (Пд) – „Славия”
0:4 сл.
11 кръг
„Славия” – „Монтана”
1:1
12 кръг
„Славия” – „Черно море”
0:1
13 кръг
„Левски-Раковски” – "Славия”
0:1
14 кръг
„Славия” – „Лудогорец” (Разград)
0:0
15 кръг
„Ботев” (Пловдив) – „Славия”
1:2
Временно класиране:
1.„Септември”
15 12 2
2.„Лудогорец”
15 11 4
3. „Черно море” 15 11 1
4. „ЦСКА-София” 15 10 2
5. „СЛАВИЯ”
15 8 3
6. „Ботев” (Пд)
15 8 2
7. „Локомотив” (Пд) 15 8 0
8. „Берое”
15 6 4
9. „Левски”
15 6 1
10. ”Пирин” (Бл) 15 5 4

1
0
3
3
4
5
7
5
8
6

28-8 38 т.
34-1
37
47-8
34
41-12 32
31-18 27
37-23 26
24-21 24
25-22 22
26-19 19
18-22 19

11. „Монтана” 15 4 5 6 16-26 17
12. „Левски-Раковски” 15 4 4 7 21-23 16
13. „Ботев 2002” (Пд) 15 4 2 9 19-31 14
14. „Спартак С94” (Пд) 15 1 4 10 3-35
7
15. „Марек 1915” 15 1 2 12 12-50 5
16. „Спартак-Плевен”15 0 2 13 7-70
2
Елитна група до 15 години,
Югозападна зона
1 кръг
„Славия” – „Септември” (София) 4:2
2 кръг
„Елит” (София) – „Славия”
0:6
3 кръг
„Славия” – „Левски”		
0:3
4 кръг
„ЦСКА-София” – „Славия”
2:1
5 кръг
„Славия” – „Пирин 2001” (Бл)
0:0
6 кръг
„Локомотив” (София) – „Славия” 2:2
7 кръг
„Славия” – „Велбъжд” (Кюстендил) 8:0
8 кръг
ДИТ (София) – „Славия”		
0:3
9 кръг
„Славия” – „Витоша” (Бистрица) 10:0
10 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия”
3:1
11 кръг
„Славия” – „Лъвчета” (София)
3:0
12 кръг
ОФК „Пирин” (Бл) – „Славия”
0:8

Младата смяна
Стотици са децата, които тренират
в „бялата” футболна академия

13 кръг
„Славия” 		
14 кръг
„Славия” – „Царско село”
15 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”

почива
3:1
0:3

Временно класиране:
1. „Левски”
14 14 0 0 76-4 42 т.
2. „ЦСКА-София” 14 12 1 1 68-9 37
3. „Локомотив” (Сф) 14 10 2 2 40-25 32
4. „СЛАВИЯ”
14 9 2 3 52-13 29
5. „Левски-Раковски” 14 8 2 4 25-18 26
6. ОФК„Пирин” (Бл) 14 7 1 6 28-30 22
7. „Септември” (Сф) 14 6 3 5 31-23 21
8. „Царско село” 14 5 2 7 21-25 17
9. „Лъвчета” (София) 14 5 2 7 17-30 17
10. „Чавдар” (Етр) 14 4 4 6 16-26 16
11. „Пирин 2001” (Бл) 14 3 5 6 14-27 14
12. „Витоша” (Бис) 14 3 1 10 14-64 10
13. „Елит” (София) 14 2 2 10 20-40 8
14. „Велбъжд” (Кн) 14 2 2 10 12-52 8
15. „ДИТ Спорт” (Сф) 14 0 1 13 8-56
1
Софийско първенство за деца „Б”,
родени през 2003 година
1 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София) 2:0
2 кръг
„Септември” – „Славия”		
0:0
3 кръг
„Славия” – „ЦСКА-София”
3:1
4 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)
5:2
5 кръг
„Левски” – „Славия”		
6:0
6 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”
5:1
7 кръг
ДИТ (София) – „Славия”		
3:1
8 кръг
„Славия” – „Национал” (София)
3:1
9 кръг
„Спортист 13” – „Славия”
2:1
10 кръг
„Локомотив” (София) – „Славия” 1:0
11 кръг
„Славия” – „Септември” (София) 2:1
12 кръг
ЦСКА-София – „Славия”
1:1
13 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 1:4
14 кръг
„Славия” – „Левски”		
0:1
Временно класиране:
1. „Левски”
14 14 0 0 67-3 42 т.
2. „ЦСКА-София” 14 9 2 3 66-25 29

3. „СЛАВИЯ”
14
4. „Национал” (Сф) 14
5. „Локо” (Сф)
14
6. „Спортист 13” (Сф) 14
7. „ДИТ Спорт” (Сф) 14
8.„Чавдар” (Етрополе) 14
9.„Левски-Р-ски” (Сф) 14
10. „Септември” (Сф) 14

7
7
6
5
4
4
3
2

2
1
2
5
3
1
0
2

5 27-21
6 38-37
6 20-21
4 31-38
7 26-25
9 23-65
11 14-45
10 17-49

23
22
20
20
15
13
9
8

Софийско първенство,
подготвителна група-футбол 11,
родени 2004 година, група „А”
1 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт”		
1:0
2 кръг
„Царско село” – „Славия”
2:0
3 кръг
„Славия” – „Витоша 13”		
3:4
4 кръг
„Славия” – „Левски”		
1:4
5 кръг
„ЦСКА-София” – „Славия”
5:0
6 кръг
„Славия” – „Пирин 2011” (Бл)
4:0
7 кръг
„Локомотив” (Сф) – „Славия”
0:5
8 кръг
„Славия” – „Септември”		
4:2
9 кръг
„Национал” – „Славия”		
1:2
10 кръг
„Славия” – „Велбъжд” (Кюстендил) 3:1
11 кръг
„Марек 1915” (Дупница) – „Славия” 0:6
Временно класиране:
1. „ЦСКА-София” 11 11 0
2. „Левски”
11 9 1
3.„Витоша 13” (София) 11 8 0
4.„Национал” (София) 11 7 0
5. „СЛАВИЯ”
11 7 0
6.„ДИТ Спорт” (Сф) 11 5 0
7.„Септември” (Сф) 11 5 0
8. „Царско село” 11 4 1
9.„Пирин 2001” (Бл) 11 4 1
10. „Велбъжд” (Кн) 11 2 2
11.„Локомотив” (Сф) 11 1 0
12.„Марек 1915” (Дуп) 11 0 1

0 54-6 33 т.
1 58-10 28
3 31-17 24
4 38-21 21
4 29-19 21
6 23-25 15
6 29-34 15
6 22-25 13
6 17-27 13
7 13-32
8
10 5-59
3
10 4-48
1

Софийско първенство - футбол 9,
родени 2005 година, група „В”
1 кръг
„Славия” 		
2 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт”		
3 кръг
„Орловец-2015” – „Славия”

почива
1:1
1:11

4 кръг
„Славия” – „Пирин 2001” (Бл)
5 кръг
ЦСКА-София – „Славия”
6 кръг
„Славия” – „Миньор” (Перник)
7 кръг
„Лъвчета” – „Славия”		
8 кръг
„Славия” – „Спортист 13”
9 кръг
„Победа 2013” – „Славия”
10 кръг
„Славия” – „Сливнишки герой”
11 кръг
„Витоша” (Бистрица) – „Славия”
Временно класиране:
1.„ДИТ Спорт” (Сф)
10 9
2. „СЛАВИЯ”
10 8
3. ЦСКА-София
10 7
4. „Пирин 2001” (Бл) 10 6
5. „Сливнишки герой” 10 5
6. „Миньор” (Перник) 10 5
7. „Спортист 13” (Сф) 10 4
8. „Лъвчета” (София) 10 3
9. „Победа 2013” (Сф) 10 2
10.„Орловец” (Кокаляне) 10 1
11 „Витоша” (Бс)
10 0

1
2
2
0
3
1
0
1
0
0
0

4:1

6 кръг
„Славия” – Витоша 13”		

1:1

7 кръг

4:0

8 кръг

0:6
4:0
0:16
1:0
0:12

0 38-3 28 т.
0 60-3 26
1 41-11 23
4 32-15 18
2 18-6 18
4 31-13 16
6 17-20 12
6 13-30 10
8 9-54 6
9 9-61 3
10 1-53 0

Софийско първенство - футбол 7,
родени 2006 година, група „Б”
1 кръг
„Славия” – Септември” (София) 5:0
2 кръг
„Ком 98” (Годеч) – „Славия”
1:3
3 кръг
„Славия” – „Витоша 13”		
1:1
4 кръг
„Царско село” – „Славия”
3:1
5 кръг
„Славия” – „Левски”		
3:2
6 кръг
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Славия” 0:3
7 кръг
„Славия” – ОФК „Костинброд-2012”17:2
8 кръг
„Славия” – „Национал”		
2:0
9 кръг
ЦСКА-София – „Славия”
1:4
Временно класиране:
1.„СЛАВИЯ”
9 7
2.„Витоша 13” (Сф)
9 7
3.„Царско село” (Сф) 9 7
4.„Левски”
9 6
5.„Национал” (Сф)
9 5
6.„Ком – 98” (Годеч)
9 4
7. ЦСКА-София
9 4
8.„Велбъжд” (Кн)
9 2
9.„Септември” (Сф)
9 1
10. „Костинброд-2012” 9 0
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„Септември” – „Славия”		

1
1
2
2
4
5
5
6
8
9

39-10
34-8
42-8
41-10
34-17
31-27
18-19
13-30
12-41
5-99

22 т.
22
21
19
15
12
12
7
3
0

Софийско първенство - футбол 7,
родени 2007 година, група „А”
1 кръг
„Славия” – НСА		
2 кръг
„Царско село” – „Славия”
3 кръг
„Славия” – „Олимпия” (София)
4 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)
5 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия”

1:6

„Славия” 		

почива

9 кръг
„Метал” (Перник) – „Славия”

3:0

Временно класиране:
1.„Царско село” (София) 8 7 0 1 39-3 21 т.
2.„СЛАВИЯ”

8 7 0 1 19-7 21

3.„Метал” (Перник)

8 5 2 1 17-5 17

4. НСА

8 5 1 2 33-9 16

5.„Левски-Раковски”

8 4 0 4 15-20 12

6.„Олимпия” (София)

8 3 1 4 7-11 10

7.„Витоша 13” (София)

8 2 0 6 7-22

6

8.„Септември” (София)

8 1 0 7 6-33

3

9.„Локомотив” (София)

8 0 0 8 2-35

0

Софийско първенство - футбол 5,
родени 2008 година
1 кръг
„Славия” – „Национал” (Сф)

0:8

2 кръг
„Царско село” – „Славия”

1:3

3 кръг
„Славия” – „София Спорт”

7:0

4 кръг
„Славия” – „Марек 1915” (Дуп)

8:2

5 кръг
„Олимпия” – „Славия”		

2:3

6 кръг
„Славия” – „Елит-София”

7:0

7 кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”		

1:14

8 кръг
„Славия” – „Левски”		

1:2

9 кръг
„Лъвчета” – „Славия”		

1
1
0
1
0
0
0
1
0
0

3:2

4:7

10 кръг
„Славия” – „ЦСКА-София”

11:1

11 кръг
ЕСФА – „Славия”		

1:5

Временно класиране:
1. „Левски”

1110 1 0

64-8 31 т.

2.„Национал” (София)11 9 1 1 98-12 28
3.„Царско село” (София)1190 2 84-16 27
4. „СЛАВИЯ”

11 9 0 2 66-22 27

5. „ЦСКА-София” 11 6 1 4 27-48 19
2:0
0:1
2:0
3:0
1:2

6.„Лъвчета” (София) 11 5 2 4 44-32 17
7.„Марек 1915” (Дуп) 11 4 0 7 29-82 12
8.„Олимпия” (София) 11 3 2 6 31-35 11
9. ЕСФА (София) 11 3 1 7 25-49 10
10. „София Спорт”11 2 1 8 16-59 7
11. „Елит-София” 11 1 1 9

9-54 4

12. „ДИТ Спорт” 11 0 011 13-89 0
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Рио-2016

Бронз и пето място за славистите от Рио
Бронзов медал и
пето място записаха
спортистите на „Славия” на олимпийските
игри в Рио де Жанейро. Двама бяха представителите на „белите” на най-високия
спортен форум през
2016-а – Цветелина
Найденова и Владимир Дубов. Лидерката на националния
ансамбъл по художествена гимнастика се
окичи заедно със съотборничките си с бронз,
а един от най-добрите
ни борци завърши
пети в кат. до 57 кг.
Гимнастичките
в
състав Михаела Маевска, Християна Тодорова, Ренета
Камберова,
Цветелина
Найденова и
Любомира Казанова изпълниха страхотно съчетанията
си на финала и
събраха сбор
от 35.766 точки.
Възпитаничките на Ина
Ананиева получиха оценки
от 17.700 точки
на пет ленти и
18.066 точки на
два обръча и
три чифта бухалки. В
навечерието на състезанията Казанова се
наложи да замени
Цветелина Стоянова,
поради инцидента с
нея.
Резултатът
на
българките и на испанския ансамбъл бяха
еднакви, а титлата
спечелиха рускините с
36,233 точки. Среброто бе за иберийките,
които имат по-висока
оценка за изпълнение
в първото съчетание
на ленти.
Медалът е първи
за „Славия” в дисциплината художествена
гимнастика от олимпийски игри, а общо е
29-и за дружеството от

този най-висок спортен форум (виж таблицата).
„Постигнахме
нещо голямо и сме
много доволни – каза
Найденова. – Разбира
се, че е време да се
откажем и да дадем
път на по-младите
гимнастички. В Рио
всичко беше много
трудно, но на многобоя се стегнахме, защото това беше нашата мечта. Играхме
и за нас, и за нашите
треньори, за Цвети
(б.а. – Стоянова). Разбира се, че тя е част
от нас, играхме за
цяла България. Це-

кара на тепиха общо 3
минути и половина в
двата двубоя.
В полуфинала Дубов отстъпи с 4:8 точки срещу действащия
световен и европейски
шампион Владимир
Хинчегшвили. В първата част българският
национал поведе с 4:2,
но във втората грузинецът изравни (4:4)
и получи предимство
като последен, реализирал
техническа
точка. Това принуди
Дубов да атакува на
всяка цена, но бе „заключен” и хвърлен за
4 точки от съперника
си, който е и сребърен
медалист от олимпиадата Лондон 2012.
Въпреки загубата
Дубов получи шанс да
се бори за бронза. Но
в малкия финал славистът отстъпи с туш
пред двукратния световен първенец Хаджи
Алиев (Азербайджан).
„Малко не ми до-

Владимир Дубов се
представи чудесно, но
се размина с медал
стигна в полуфинала – коментира Дубов
представянето си в
Рио. – Изправих се
срещу големи и силни
борци. Освен това ми
се наложи да свалям

доста килограми
преди състезанието, което ми се
отрази на силата.”
В Рио „Славия”
имаше още една
рожба на своята
школа – Панчо
Пасков, който в
момента е състезател на НСА.
Сабльорът поднесе огромна сензация, като в първия
кръг
отстрани
фаворита за златото
Алексей
Якименко (Русия)
-носител на 20
титли от световни и европейски
първенства с 15:14,
след като изоставаше
със 7:12. След това
обаче Пасков отстъпи
във втория кръг пред
германеца
Матиас
Сабо, световен отборен шампион от 2014 г.
Николай КРЪСТЕВ
Рио де Жанейро

Славистките медали на Олимпийски игри (1956-2016)

Цветелина Найденова
заслужи бронз
ната беше много висока, само ние знаем
какво сме платили за
този медал, който
жадувахме
толкова много. Имали сме
много трудни състезания, но това в Рио
беше и игра на нерви.”
В началото на надпреварата в кат. до
57 кг от олимпийския
турнир по свободна
борба Дубов записа
две впечатляващи победи срещу американеца Дейниъл Денис и
румънеца Иван Гуйдя.
Славистът демонстрира много мощ и техника, като стигна до два
технически туша и пре-

Олимпиада
състезател
вид спорт
медал
Мелбърн-1956
Милчо Горанов
футбол
бронзов
Мелбърн-1956
Йордан Йосифов
футбол
бронзов
Мексико-1968
Янчо Димитров
футбол
сребърен
Мюнхен-1972
Ангел Ангелов
бокс
сребърен
Монреал-1976
Гиргина Скерлатова
баскетбол
бронзов
Москва-1980
Исмаил Абилов
свободна борба
златен
Москва-1980
Снежана Михайлова
баскетбол
сребърен
Москва-1980
Димитър Запрянов
джудо
сребърен
Москва-1980
Емил Вълчев
волейбол
сребърен
Москва-1980
Димитър Димитров
волейбол
сребърен
Москва-1980
Стефан Димитров
волейбол
сребърен
Москва-1980
Цано Цанов
волейбол
сребърен
Москва-1980
Маргарита Миткова
волейбол
бронзов
Москва-1980
Петър Петров
лека атлетика
бронзов
Москва-1980
Павел Павлов
класическа борба
бронзов
Москва-1980
Младен Младенов
класическа борба
бронзов
Сеул-1988
Борислав Гидиков
вдигане на тежести
златен
Барселона-1992
Даниел Петров
бокс
сребърен
Барселона-1992
Николай Пешалов
вдигане на тежести
сребърен
Барселона-1992
Стефан Ботев
вдигане на тежести
бронзов
Атланта-1996
Валентин Йорданов
свободна борба
златен
Атланта-1996
Даниел Петров
бокс
златен
Атланта-1996
Серафим Тодоров
бокс
сребърен
Атланта-1996
Николай Пешалов
вдигане на тежести
бронзов
Сидни-2000
Армен Назарян
класическа борба
златен
Сидни-2000
Серафим Бързаков
свободна борба
сребърен
Солт Лейк Сити-2002
Евгения Раданова
шорттрек
сребърен
Солт Лейк Сити-2002
Евгения Раданова
шорттрек
бронзов
Атина-2004
Борис Георгиев
бокс бронзов
Атина-2004
Армен Назарян
класическа борба
бронзов
Торино-2006
Евгения Раданова
шорттрек
сребърен
Пекин-2008
Явор Янакиев
класическа борба
бронзов
Рио-2016
Цветелина Найденова
худ. гимнастика-ансамбъл
бронзов
Общо: 29 медала - 5 златни, 11 сребърни и 13 бронзови.
Заб. отличията в колективен спорт в рамките на една олимпиада се броят за един медал.

Подготви Камен ОГНЯНОВ

Баскетбол

В

началото на сезона феновете
на баскетбола в
„Славия” получиха добра новина – женският
отбор ще участва отново в първенството. Това
стана факт, след като от
федерацията решиха да
създадат нова структура – „А” група, в която се
включиха 10 тима. Този
състав на дивизията,
за разлика от елитната,
където отборите са наполовина дава възможност
за повече срещи, а оттук
и за обиграване на момичетата.
Основно ядро на
„белия” тим през сезон
2016/17 се явяват бившите състезателки на
столичния „Шампион”,
като сред тях има кадри започнали своя път
в баскетбола и в други
клубове. Това се наложи от факта, че в „Славия” липсват момичета
в старша възраст. Така
новият отбор, освен в
първенството при дамите, ще участва и в тази
надпревара.
В началото на полусезона начело на тима
е екс-наставникът на
„Шампион” Таня Гатева,
но скоро тя напуска в посока Стара Загора. На
нейно място застава до-
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Славистките с поглед към върха

бре познатата на „белите” фенове Силвия Пеева. Тя от години работи с
подрастващи в „бялата”
школа и затова преходът
не е труден. Започнатото
от Гатева е надградено и
възстановеният женски
отбор започва ударно сезона и след първия дял е
начело в класирането!
Заслужава да се отбележат няколко значими
успеха, като дебютния
над „Черно море” (Варна) със 74:64 в София,

както и в Стара Загора
над „Берое-2” с 80:63.
Единствената
загуба
през есента на 2016 г. е
в Ботевград срещу „Балкан” – 44:57. В края на годината славистките разгромиха най-стария си
спортен съперник „Левски”. В залата на „Герена” „белите” доминираха
напълно - 83:63. Походът
към символичната титла
есенен първенец приключи с нов убедителен
триумф – 72:27 срещу

Кадетките четвърти
на силен форум в Италия

„Белите” баскетболистки
до 16 години участваха на
авторитетен турнир в Италия. Състезателките на „Славия” бяха сред поканените в
юбилейното 10-то издание
на надпреварата в Милано.
Проявата се организира от
местния клуб „Санга” и се
проведе в периода 27-29 декември 2016 г. Освен отбора

на домакините и славистките, в
съревнованието премериха
с и л и
още три
тима от
силната
школа
на Апенините, както и представител
на Испания.
Младите български баскетболистки водени от двукратната шампионка със
„Славия” Силвия Пеева се
представиха повече от достойно. Кадрите на „бялата”
школа записаха две победи и
само малшаншът ги спря от
бронзовите медали.

тима на „Тони 7”.
Така след първото
завъртане на десетте
тима в „А” група двукратните европейски шампионки поведоха убедително след 8 победи и едва

1 загуба.
Новата година започна с неприятно поражение у дома срещу „Берое-2” с 43:58, но с оглед
дългия календар и изравнените сили в челото
е възможно, то може да
не се окаже фатална.
Нещо, което се потвърди
и от последвалия категоричен успех като гост на
„Асеновец” със 79:42.
Възходящата линия
продължи и с изключително важната победа
над временния лидер
„Балкан” (Ботевград). В
София славистките спечелиха с 58:55 и така
възможността за атака
на челото остава открита, още повече че имат и
мач по-малко.
От клуба се надяват
и на горещата подкрепа
от трибуните на „бялата”
агитка в оставащите мачове. Домакинските двубои се играят при свободен вход.

Програма на баскетболистките на „Славия” – пролет 2017:
18 февруари – „Р. спортист” – „Славия” – 12.00 ч., „Арена Самоков”
25 февруари – „Славия” – „Монтана 2003-А” – 13.00 ч., зала „Триадица”
4 март – НСА – „Славия” – 16.00 ч., зала „НСА”
Отложен – „Черно море” (Варна) – „Славия”, зала „Христо Борисов”
11 март – „Славия” – „Левски”, зала „Азбуки”, Мусагеница
18 март – „Тони 7” (Сливен) – „Славия”, зала „Васил Левски”
Забележка: Началните часове на последните три двубоя ще бъдат
определени допълнително.

Първи турнир в чест на
легендарната Ваня Войнова
Със съдействието на Столична община „Славия” ще
организира международна
надпревара за 16-годишните.
Патрон на проявата е незабравимата Ваня Войнова.
Всепризнатата за прима на
родния баскетбол славистка
е приета в залата на славата
в САЩ през 2001 г. В актива
си има 12 шампионски титли
и 5 купи на България, както и
два триумфа в Европейския
турнир на шампионките със
„Славия”. С националната
фланелка печели златен и по
два сребърни и бронзови медали от европейско, сребро
и бронз от световно първенство. Избрана е за спортист
на годината у нас за 1958 г.
На нейно име е кръстено и
столичното 132 СУ.
Чудесната инициатива на
баскетболния клуб на „белите” ще стартира на връх националния ни празник 3 март.

Турнирът ще бъде в периода
3-5 март 2017 г. в столичната
зала „Триадица”. Проявата
е част и от инициативите на
София в кампанията Европейска столица на спорта.
Страницата подготви:
Камен ОГНЯНОВ

12

Бр. 1 (144), февруари 2017 г.

Волейбол

Славистките се целят в челната тройка
„Славия” ще опита
да спечели медал от
тазгодишното първенство по волейбол при
жените, показват изя
вите на славистките
в първата част от редовния сезон. Участието на опитните Ася
Динова, Русена Сланчева и Ваня Върбанова, както и присъствието на младата
надежда Александра
Миланова, даде сериозна заявка за силно
представяне на „белите” през настоящата
кампания, където отново по класа се отличава първенецът „Марица” (Пловдив). На
старта на шампионата
беше победен отбора
на ЦСКА като гост с
3:1, но последвалите поражения срещу
„Марица” и „Раковски”
приземиха състава,
воден от старши треньора Иван Димитров.
Успехът над „Левски” с 3:0 също има-

жението срещу „Казанлък
Волей” отново
попречи
на
славистките
да погеднат
по-смело към
челните позиции в класирането.
Втората
част от сезона започна с
напуск ането
на опитните
Русена Сланчева и Ваня
Успешна атака на
Върбанова,
капитанката Ася Динова които премише особен привкус за наха в отбори съотпубликата на „белите”, ветно от Франция и
която отново подкрепя Унгария. На старта на
активно своя любим пролетния дял „белитим по време на мачо- те” паднаха драматичвете в зала „Панайот но с 2:3 у дома срещу
Пондалов”. Очаквани ЦСКА, като след това
победи далеч от дома беше допуснато и пов по три гейма срещу ражение в три части
„ЙЕБ-Шумен 05”, и срещу фаворита за
срещу „Бургас 2007” първото място „Маридадоха необходимото ца”.
„Целите на отбора
спокойствие в състава
на „Славия”, но пора- винаги са да побежда-

ваме и да развиваме
детско-юношеската
школа. Ще се борим
мач след мач”, заяви
треньорът на славистките Иван Димитров.
Думите на наставника се потвърдиха
още в следващия двубой. Тогава славистки-

те взеха драматичен
успех като гости на
„Раковски” с 3:2. В Димитровград „белите”
показаха характер и
след като на два пъти
повеждаха в резултата, въпреки последвалото изравняване,
накрая ликуваха.

Резултати и програма на волейболистките на
„Славия”:
1 кръг ЦСКА – „Славия”
0:3 (21:25, 23:25, 18:25)
2 кръг „Марица” (Пловдив) – „Славия” 3:1 (25:13, 22:25, 25:19, 26:24)
3 кръг „Славия” – „Раковски” (Димитр) 1:3 (19:25, 25:18, 21:25, 23:25)
4 кръг „ЙЕБ-Шумен 05” – „Славия”
0:3 (20:25, 21:25, 16:25)
5 кръг „Славия” – „Левски”
3:0 (25:16, 25:14, 31:29)
6 кръг „Бургас-2007” – „Славия”
0:3 (17:25, 18:25, 20:25)
7 кръг „Славия” – „Казанлък Волей”
1:3 (25:21, 20:25, 19:25, 21:25)
8 кръг „Славия” – ЦСКА
2:3 (25:18, 19:25, 25:21, 14:25, 5:15)
9 кръг „Славия” – „Марица” (Пловдив) 0:3 (10:25, 9:25, 18:25)
10 кръг „Раковски” (Дм) – „Славия”
2:3 (13:25, 25:17, 22:25, 25:23, 11:15)
11 кръг 17.02 - 17.00 ч. зала „П. Пондалов” - „Славия” – „ЙЕБ-Шумен 05”
12 кръг 24.02 от 16.00 ч. зала „Сиконко” - „Левски” – Славия”
13 кръг „Славия” – „Бургас-2007”
3:0 (25:0, 25:0, 25:0) служебно
14 кръг 7.03 от 17.30 ч. - „Казанлък Волей” – „Славия”
Временно класиране:
1. „Марица”
10
2. „Казанлък Волей” 10
3. „Раковски”
10
4. ЦСКА
11
5. „Славия”
11
6. „Левски”
10
7. „ЙЕБ-Шумен 05” 10
8. „Бургас 2007”
14
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Страшимира Филипова се завърна

Страшимира Филипова
с екипа на българския
национален отбор
Волейболен клуб „Славия”
картотекира
националката
Страшимира Филипова, която играе на поста централен
блокировач. Това се случи в
последния ден от трансферния период в края на януари.
31-годишната Филипова прави завръщане в зала „Панай-

от Пондалов“, след като наскоро стана майка на дъщеричка. Опитната националка
игра при „белите“ през сезон
2004-2005, когато отборът
спечели бронзовите медали
в първенството.
В кариерата си тя е носила
екипа на полския „Калисия”
(Калиш), френския „Кан”, руските „Уралочка” и „Факел”,
както и на азербайджанските „Азерьол” и „Азерейл”.
В предишния си период в
състава на „Славия” Страшимира Филипова заемаше
поста диагонал под ръководството на старши треньора
Мирослав Живков.
Опитната
волейболистка не игра за националния отбор на България
през лятото на 2016 година, когато беше бременна.
Филипова ще трябва да замени Ваня Върбанова, която
беше при „белите“ през есента, но си уреди трансфер в
чужбина.

Младите
слависти
често
затрудняват
своите
по-опитни
противници
в срещите
от
елитната
група на
България

Целта е утвърждаване в елита
С много млад състав „Славия” ще потърси утвърждаване във волейболния елит при мъжете у нас. „Белите”
се завърнаха в Суперлигата, след като два сезона бяха
във второто ниво на България и сега ще имат шансове
да се утвърдят след най-силните. Средната възраст на
тима със скромен бюджет, воден от треньора Северин
Димитров е 17 години. Радващо е, че всички състезатели
в състава са продукт на „бялата” школа.
„Смятам, че за нашия отбор ще се говори скоро.
Имаме потенциал, надявам се да успеем. Искам „Славия” да бъде приятната изненада на първенството”,
коментира Северин Димитров.
Юношеският национал на България до 19 години Аспарух Аспарухов, играещ на поста посрещач, е звездата на
осемкратните шампиони на страната.

In memoriam

Брунко Илиев
– завинаги в
„белия” пантеон

Едно от най-големите имена във волейболната история на
България, Брунко Илиев си отиде от този свят на 9 ноември
2016 г. Но всъщност един човек никога не може да си отиде
напълно, ако е оставил диря след себе си. А следата на Брунко
във волейбола е повече от силна. Повече от значима е и за любимата „Славия”, откъде тръгна към големия спорт, и където съдбата избра да завърши неговия път, малко след като бе
отбелязана подобаващо и 70-ата му годишнина. В следващите
редове ще маркираме част от спортния му път, превърнал го
приживе в легенда.

Р

оден в село
Тр ъ н ч о в и ц а
на 21 ноември 1945 г. и той, като
всяко дете в онези
години, се увлича
по спорта от ранна
възраст.
Първоначално играе футбол,
но сетне става „пленник на волейболната
магия”. Задължителната тогава войнска
служба пък го отвежда в близкия град
Плевен в школата за
младши сержанти на
Строителни войски,
към които е прикрепена административно
„Славия”. След спартакиадата на тези
войски през 1965 г. е
взет от Тодор Пиперков в мъжкия отбор
на „белите”. За своя
наставник приживе
Брунко
признава:
„Той има най-голям
принос за моето развитие“. А докъде е
стигнал в това разви-

тие се вижда добре
от много факти.
В „Славия“ Брунко играе 12 години,
шест от тях е и в
състава на националния отбор, в който дебютира през
1969 г. и е неизменен
негов член до 1976
г. Част е от представителния ни тим
при постигането на
най-големия успех
на световно първенство – сребърен медал от надпреварата
в София от 1970 г.
Две лета по-късно
на
олимпийските
игри в Мюнхен, пък е
четвърти.
С екипа на „Славия“ два пъти е шампион (1974 и 1975
г.), а четири пъти
носител на купата
на България (1974,
1975, 1977 и 1978
г.). Към този актив
трябва да се добави
и второто място на

европейското клубно първенство през
1976 г.
Три лета по-късно
Брунко Илиев спира
да играе за „Славия“,
като продължава в
чужбина: Турция и
Италия. След това
започва да предава
опит и умения като
треньор. Дебютът му
е в южната ни съседка, където прави „Екзаджибаши“ шампион. Следва работа
в Италия и Тунис, а
от 1985 г. се завръща на родна земя.
Три години е играещ
треньор в Тетевен,
води младежкия национален
състав,
поема мъжкия отбор
на „Славия” и го извежда до бронзовите
медали през 1988 г.
Доказалият се специалист е потърсен
отново от Италия,
където остава шест
сезона, а през поло-
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вината от тях му е поверена изцяло школата на Батипалия и
извежда юношите до
титлата. На Ботуша
той оставя диря като
наставник още в Катания и Беневенто.
От 1994 г. кариерата на Брунко Илиев
продължава само в
България. Треньор е
на мъжкия ни национален отбор с две
четвърти места в Световната лига (1994 и
2004 г.) Едновременно води и младежкия
ни
представителен
състав и през 2003 г.
(поколението на Матей Казийски) младите му възпитаници са
трети на световното
първенство в Техеран. През този период извежда до три
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титли и една купа и
„Левски-Сиконко“.
Брунко Илиев се
завръща в „Славия“
през 2008 г. и започва работа с младите
„бели“ волейболисти,
като с юношите старша възраст записва
два шампионски трофея. През 2013 г. големият майстор вече
е наставник не само
на юношите, но и на
мъжете. А фактът,
че негови възпитаници и днес играят
на различни места
в мъжкия волейбол
казва
достатъчно
много…
Сбогом, майсторе.
Дирята ти в „Славия”
никога не ще избледнее.
Екипът на
в. „Славия”

Другите за него
След кончината на големия специалист,
своите спомени за него споделиха други знакови фигури в родния волейбол.
Борислав Кьосев: „За Брунко мога да кажа
всичко най-хубаво. Бил ми е треньор, определено бе човек с характер. Винаги и до последно се бореше за благото на волейбола.
Никога не отказваше да разкрива волейболните си тайни на децата и на младите. Загубихме един от големите ни специалисти.
Той ми бе треньор за кратко в Италия. От
него съм научил непримиримостта, която носеше. Какво наследство ни остави?
Дълго време работеше в „Славия”, където
изгради много млади таланти, повече от
които вече национални състезатели”.
„Брунко беше страхотен човек и много
разбираше волейбола, разкрива Любо Ганев
- Искрено съжалявам, че вече не е между
нас. Той беше смел човек, дългогодишен
треньор и работеше във време, в което
нямаше статистици и анализатори, както днес“.
Има какво да добави и Пламен Константинов: „Стана ми много тъжно за него, беше
наистина добър човек. Отиде си треньор,
който е изградил най-много състезатели,
достигнали до националния отбор. Това
е рядко срещано постижение. Брунко се
измъчи много покрай тази болест, но изобщо не се оплакваше. В същото време е помогнал на страшно много хора и няма да
е пресилено, ако се каже, че цялата школа
на „Славия” се крепеше на него и на Кирил
Методиев. Съжалявам, че нямаше как да се
прибера до България и да присъствам на
погребението”.

Хокей на лед
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бъде изплатено.
Новият шеф на хокея
Мартин Миланов оглави
изтъкна, че под негово
федерациродната хокейна федерация ръководство
ята ще насочи усилията
На извънредно Общо
събрание на родната хокейна федерация, състояло се през юли миналата
година, на мястото на подалия оставка досегашен
председател Красимир
Кръстев, бе избран Мартин Миланов – дългогодишен състезател на „Славия“, треньор и понасто-

ящем – председател на
клуба по кънки и хокей на
лед „Славия“.
Преди началото на
сезон 2016/2017 Мартин Миланов даде пресконференция, на която
обяви, че основните му
ангажименти в близко
бъдеще са стабилизиране на финансовото със-

тояние на федерацията
и успешно домакинство
на световното за мъже в
ІІІ дивизия в София през
април 2017 г.
Той уточни, че задълженията на федерацията
са към 150 000 лв., като
част от тях вече са погасени и се надява до средата на 2017 г. всичко да

си към развитие и популяризиране на детскоюношеския хокей: „Организирали сме нова Крос
Айс Лига за деца с участието на десет отбора. Целта ни е малките
да имат повече мачове,
да тренират и да играят, за да напредват в
развитието си, обясни
Миланов. – Искаме по
време на мачовете от

световното първенство
през април догодина на
наши разноски да осигурим автобуси, с които
да докарваме деца от
столични училища, за да
наблюдават срещите.
Имаме и огромно желание да лицензираме нови
треньори, които след
като завършат НСА да
започнат работа с подрастващите. Два пъти
седмично по два часа
ще осигуряваме безплатен лед за тренировките им.”

„Славия“ за поредна година втори за Купата
Мъжкият хокеен отбор на „Славия“ отново остана в подстъпите към
втория по значимост трофей у нас – националната купа, след като загуби
решителния мач за отличието срещу шампиона „Ирбис-Скейт“ с 2:10.
Преди това „белите вълци“ надвиха ЦСКА (5:2) и НСА (4:1). В крайното
класиране за купата първи са „Ирбис-Скейт“, следвани от „Славия“,
ЦСКА и НСА. В шампионата тази година е предвидено изиграването на
три кръга, след което ще бъде обявено крайното класиране.

Хокеистите на „Славия“ взеха сребърните медали в
надпреварата за националната купа за 2016 г.

М

ладежкият национален отбор
на България до
20 г. с петима слависти в
състава си стигна до шестото място на световното
първенство в III дивизия,
състояло се в гр. Дънeдин
(Нова Зеландия) от 16 до
22 януари. През тази година надпреварата в тази
дивизия под егидата на
международната хокейна
федерация (IIHF) се проведе по нова схема. Отборите се разделиха на две подгрупи, в които се срещнаха по веднъж помежду си.
Заелите първите две места играха на полуфинали
като загубилите излъчиха
в пряк сблъсък бронзовия
медалист, а победителите
определиха шампиона на
дивизията. Отборите останали на последните две
позиции в предварителни-

Детският отбор на „Славия“ (до 10 г.)
спечели първото място на силен международен турнир по хокей „Мирко Холбус“
в Белград в началото на ноември 2016 г.
„Белите вълчета“ се наредиха пред отбори от силните школи на Унгария, Хърватия, Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина. Две от индивидуалните награди в
турнира станаха притежание на слависти – Георги Миланов (най-добър вратар)
и Любомир Аспарухов (най-добър играч).

Национали

Младежите до 20 г. са шести
Зимният
дворец в в Нова Зеландия

София отново
ще приеме
световното за
мъже от 10 до
16 април

те групи играха в мачове за
определяне на местата от
5-о до 8-о в дивизията.
Българите, водени от
треньора Даниел Куомо,
спечелиха с лекота първия
си двубой в предварителната група срещу Република Южна Африка с 5:2 (2:1,
1:1, 2:0). Последва тежко
поражение от Турция с 1:8
(0:2, 0:2, 1:4). Решителният трети мач за нашите в

предварителна група „Б“
бе нещастно загубен от
Нова Зеландия с 4:5 (0:3,
3:0, 1:2). Победното попадение за домакините
падна 25 секунди преди
сирената, а през това време българите бяха с двама
души по-малко на леда…
Така България се нареди
на трето място в групата
и във фазата на елиминациите трябваше да играе
срещу последния от другата предварителна група
– Тайван. На 21 януари бе
постигната убедителна победа над азиатския представител с 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
като петото попадение бе
дело на слависта Ивайло

Георгиев. Последният двубой на българите бе в мача
за 5-6 място на 22 януари,
в който нашите отстъпиха
на Израел с 2:3 (0:2, 0:0,
2:1). Победител в дивизията стана Турция, която се
изкачва в по-горната група
сред успех на финала над
Китай с 2:1.
Юношите до 18 г. ще
играят в група „А“ на трета
дивизия от 21 до 27 март в
Тайван. Техни съперници
ще бъдат домакините, Китай, Израел, Нова Зеландия и Турция. Световното
за мъже с участието на нашия национален отбор (III
дивизия) ще се състои от
10 до 16 април в Зимния

дворец на спорта в София.
Схемата на шампионата за
2017 г. е сходна с тази, при
която вече участваха младежите в Нова Зеландия.
Отборите са разделени в
две предварителни групи.
В група „А“ българите ще
премерят сили срещу Тайван (10 април), Хонг Конг
(11 април) и Босна и Херцеговина (13 април). Всички мачове на нашите са от
20:30 ч. В група „Б“ пък са
Република Южна Африка, Обединените арабски
емирства, Люксембург и
Грузия. При попадане на
българите на едно от първите две места в предварителната група те най-вероятно ще срещнат на 15 април РЮА или Люксембург
в спор за място на финала.
Мачът за първото място
е на 16 април (неделя) от
20:30 ч.

Ледени спортове
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Шорттрек

Признание за Катрин Маноилова и
треньорът й Асен Пандов за 2016 г.
Двукратната
медалистка от младежката
олимпиада в Лилехамер
(Норвегия) Катрин Маноилова бе отличена в
класацията за «Най-добър млад спортист на
България» за 2016 г. Възпитаничката на „бялата“
школа се нареди на второ
място в това подреждане
с актив от 341 точки.
В друга ранглиста –

организирана от фондация „Български спорт“,
която присъжда всяка
година наградите „Спортен Икар“, Маноилова
бе наградена с приз за
най-проспериращ млад
спортист за миналата година. Пред сайта за млади надежди Viasport.bg
Катрин обаче сподели, че
голямата й цел не са класиранията й сега, а квали-

Евро 2017
не донесе радост
На европейското първенство по
шорттрек в Торино (Италия) през януари
най-добрата ни състезателка Катрин Маноилова успя да стигне само до полуфиналите на 1500 метра и до четвъртфиналите на
500 метра, а на 1000 метра бе дисквалифицирана още в сериите. Женската щафета с
нейно участие пък не можа да си проправи

фикациите за олимпиадата през 2018 г. в Пьончан
(Южна Корея), които в
шорттрека ще са в края
на 2017 г. На добро класиране и големи резултати
тя разчита едва за игрите
в Пекин през 2022 г.
Междувременно, наставникът на Катрин Асен Пандов, спечели
приза за най-добър треньор на подрастващи (до

19 г.) в анкетата на същия
сайт - Viasport.bg. Младият специалист в шорттрека събра 316 точки и изпревари селекционера на
футболните ни национали до 19 г. Ангел Стойков
(289 т.). За пръв път треньор в индивидуалните
спортове печели отличието! Досега победителите
бяха все представители
на колективни спортове.

път напред, поради падане по време на състезанието.
При мъжете, където в индивидуалната
надпревара участваха младите слависти
Димитър Георгиев и Клаудио Насри, положението бе направо мрачно. 19-годишният
Георгиев падна в серията си на 500 м и намиращият се до него французин Себастиан
Лепапе го сряза неволно с кънката си. Така
се наложи българинът да бъде откаран в
местната болница, където получи няколко
шева. Въпреки това, Димитър настояваше

Катрин Маноилова
със спортния „Икар“ за
най-проспериращ спортист за 2016 г.

да бяга в мъжкия квартет, тъй като в отбора
ни няма резервен състезател и щафетата
не може да стартира само с трима души.
Треньорският щаб все пак прецени, че има
голям риск за Георгиев и свали мъжете от
стартовия лист.
19-годишният Насри пък остана на косъм
от полуфиналите на 1500 м и от четвъртфиналите на 1000 м, след като и двата пъти
оставаше на една позиция след мястото,
което щеше да му даде право да продължи
напред.

Фигурно пързаляне

Силна есен за Даниела Станимирова

Танцовата двойка Божилова – Георгиев с лично
постижение на турнир от сериите Гран При
Младата надежда на
„Славия“ Даниела Станимирова стана втора
в първия кръг на държавното първенство по
фигурно пързаляне за
наградите на БФ по кънки, състояло се в средата

на декември миналата
година в Зимния дворец
на спорта. Месец по-рано тя се нареди пета от
19 участнички в категория BASIC NOVICES A II
GIRLS на турнира SKATE
CELJE 2016 в Словения

Яна Божилова и Калоян
Георгиев и техните
треньорки – Оксана
Подтикова-Миланова
(вляво) и Юрия Кирчева

с лична оценка от 29.13.
В състезанието взеха
участие деца от Румъния,
Австрия, Италия, Унгария, Хърватска, Турция,
Финландия, Португалия и
страната домакин.
На петото издание на
международния турнир
по фигурно пързаляне
„Денкова-Стависки“
в
Зимния дворец в София
в края на октомври 2016
г., Дани завърши шеста от
32-а състезатели в нейната категория с оценка
37.87 точки. Така тя подобри изключително много
постижението си от предходната година, когато
на същото състезание бе
едва на 22-а позиция!
Българската танцова
двойка Яна Божилова
и Калоян Георгиев, възпитаници на школата на

миналата година. Божилова и
Георгиев, които
бяха 13-и след
краткия танц, заеха 14-а позиция
във волната програма и останаха
на това място и
в крайното класиране с 95.60
точки. В началото
на септември на
турнир в Острава
(Чехия) двамата
събраха
83.41
точки, което ги
нареди на 13-а
позиция.
Последната
Даниела Станимирова със сре- изява на танцобърното си отличие от репу- вата двойка бе в
бликанското през декември
първия кръг на
държавното пър„Славия“, завърши на венство по фигурно пър14-о място в крайното заляне, където с лекота
класиране на турнира бе спечелено първото
„Мордовия Къп“ от сери- място.
ите Гран При по фигурно
Страниците
пързаляне за юноши в
подготви: Свободан
руския град Саранск в
АЛЕКСАНДРОВ
средата на септември
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Изминалата 2016 г. донесе поредните отличия
за „бялата” волейболна
школа. На финалите в Разлог при момичетата до 15
г. славистките спечелиха
първо своята предварителна група след три победи. По 3:0 над „Казанлък
Волей” и „Спартак Интерком” (Плевен) и 3:2 над
ЦСКА. Сетне „белите” сломяват с 3:1 на полуфинала
„Добруджа”, за да запишат
чисто 3:0 в сблъсъка за
титлата, отново с „Казанлък Волей”. Успехът
във финала на 18 юни за
славистките идва след

25:16, 25:15 и 25:21.
Отборът на „Славия”
за девойки младша възраст
до 17 г. също се окичи с
шампионската
титла
(на снимката). На финала
игран в столичната зала
„Сиконко” на 24 юни възпитаничките на Габриела
Айшинова надиграха ЦСКА
с 3:1 и взеха златото. „Белите” направи обрат след
като загубиха първия гейм
с 14:25, но в останалите
бяха повече от категорични: 25:12, 25:17 и 25:15.
Превъзходството на славистките във финалния
турнир бе пълно като пред

„Бяла” диря

„бялата” лавина преклониха глава както следва:
„Левски” на полуфинала с
3:0, а в предварителната
група отново ЦСКА, също с
3:0, а с по 3:1 бяха победени
„Казанлък Волей” и „ЙЕБШумен-05”.
В последната възрастова група - девойкистарша, „Славия” остана
със сребърен медал, което превърна клуба в найуспешно
представилия
се в държавните първенства.
снимка: bgvolleyball.com
Още волейболни новини в
„бяло” на стр. 12-13

Заслужено признание получи състезателят на Карате клуб „Славия-Истър“
Деян Данаилов. Световният шампион по шотокан-карате бе отличен с приза
„Спортист на годината на Силистра” за 2016 г. Това стана на тържествена церемония в хотел „Дръстър“, на 18 декември, на която гости бяха д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, председателят на Общинския съвет д-р Мария
Димитрова и зам.-кметът по „Хуманитарни дейности“ - г-жа Денка Михайлова.
В присъствието на деятели, треньори, състезатели и председатели на спортни клубове, отличие заслужи и още един представител на КК „Славия-Истър“.
Рафаил Андреу бе посочен за Спортист №3 в града, заради заслужения бронзов
медал от първенството на планетата.
Слависткатаа звездна вечер придоби още по-голям блясък, след като изпълнителният директор на клуба г-жа Екатерина Дечева бе наградена за особенни заслуги към спорта на Силистра. Един достоен жест за дългогодишния й неуморен
труд в прослава на спорта.
На снимката: отляво надясно сенсей Сергей Петров - треньор на КК „СлавияИстър“, Деян Данаилов - световен шампион по шотокан-карате и Спортист №1 на
Силистра за 2016 г., д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, Екатерина
Дечева - изпълнителен директор на КК „Славия-Истър“, Рафаил Андреу - бронзов
медалист от световно първенство и Спортист №3 на Силистра за 2016 г.

sportal.bg
Защитникът на „Славия” - Петко Христов,
бе избран за най-прогресиращ млад играч за
2016 г. Младият талант на България получи
наградата си по време на церемонията по
награждаване на футболист на годината.
„Благодаря на Иво Градев, който е моят първи треньор, а също така на Ивайло Семерджиев,
който ми помогна да се наложа в старшата възраст и след това на Владимир Иванов, утвърдил
ме в първия отбор на клуба“, коментира роденият през 1999-а година централен бранител.
През есента на миналата година Петко оформи партньорство в „бялата” защита със
своя брат-близнак Андреа, който също попадна в класацията за най-добър млад играч.
А славистката доминация в нея се допълва и
от Стефан Велков, и Янис Карабельов.

Уважаеми читатели, представяме ви поредните герои от нашата рубрика „Децата на
„Славия”. Този път това са софиянците Йоан
и Мартин. Те са съответно на 6 и 8 години.
Малките слависти не пропускат мач на своите "бели" любимци на стадион „Васил Левски”.

