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Т

ова най-точно
определя изминалия сезон. На първо четене
всеки ще го асоциира със запазването
на мястото в елита
на футболния тим.
Но това е условно.
Миналата година по
това време празнувахме
връщането
си в Европа, а сега
се задоволяваме с
нещо наглед рутинно. Но и за това си
има обяснение. И то
не едно. Защото митарствахме като изгнаници извън своя
дом, където успяхме да се завърнем,
макар и пак

с условия. Заради
това, че единствени
у нас твърдо налагаме свои кадри. И не
случайно
„Славия”
има един от наймладите като средна

възраст състави на
Стария
континент.
Но и защото школата
на „белия” клуб ражда таланти, които се
доказват. Сториха го
и волейболните ни

юноши, които безапелационно триумфираха с титлата.
Направиха го и в
баскетбола. Там в
женското направление
шампионските
лаври този сезон
са почти колкото
пръстите на едната
ръка. И още успехи на подрастващите, като титлата на

малките хокеисти на
лед, спечелена през
пролетта. Или уважението към клубните легенди, защото
„Славия” е сплав от
млади надежди, но и
от велика традиция!
И затова винаги ще
успява „бялата” спортна кауза на София и
България!
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Златомир Загорчич застана начело на „Славия” в една доста трудна ситуация.
В края на миналия сезон „белите“ трябваше да играят баражи за спасението си,
а по-притеснителното бе, че тимът не изглеждаше никак добре. След като пое
кормилото, съставът сякаш се преобрази и изигра 4 чудесни мача в баражите.
Това вдъхна надежда, че нещата започват да се оправят. Но дали ще стане така,
ще покаже настоящият сезон. В него тимът трябва да затвърди позициите си
на топ клуб у нас, както и да развие още своите рожби, които вече започват да
оставят трайни следи по футболните
терени. Загорчич, който е водил отборите на „Литекс” и „Войводина”, отговори на
въпросите на в.„Славия“ преди старта на
шампионата.
- Г-н Загорчич, трудно ли се съгласихте да поемете „Славия” когато отборът
трябваше да се бори за оцеляване?
- Не. Аз обичам предизвикателствата. С
Новият г-н Стефанов бързо се стигна до договорка.
треньор При „белите” има много млади и талантливи
Златомир футболисти, а аз обичам да работя с такива
Загорчич сочи хора.
- Помогнахте да се избегне изпаданепътя към то, каква е целта сега?
победата
- Като класиране – първата шестица. Мястото на „Славия” е сред водещите клубове
у нас. Положението, в което беше изпаднал съставът миналия сезон не му приляга.
Класиране за Лига Европа не е непосилно, но ще е трудно. Другата ми цел е да изградя
един отбор, основно от младите, който да играе стабилно – не на приливи и отливи.
- Най-голямата загуба е напускането на голмайстора Сердер Сердеров. Ще
успеете ли да го замените максимално бързо?
- Сердер е много силен играч и наистина е жалко, че напуска. Но това е най-добре
за неговата кариера. Желая му бързо развитие в следващия му клуб. Финансовата
ситуацията е трудна, не само при нас и трябва да се прави най-доброто за клуба и
съответно за играчите.
- В отбора дойдоха Венков и Шоколаров, които са по-опитни състезатели…
- Винаги трябва да има по-опитни футболисти, за да може младите да се учат. Разчитам както на тях, така и на Георги Петков като капитан. Не може просто да пуснеш
11 младоци. При нас дойде и Коко Велков и Влади Узунов. Надявам се тези хора да
стабилизират отбора и да покажат на талантите как се прави.
- Какво мислите за младите. Имат ли качества да станат добри футболисти?
- Щом са в първия отбор на „Славия” – определено да. Всичко е в главата им. Те
трябва да разберат, че пътят към успеха минава през големи лишения и къртовски
труд.
- Да очакваме ли още играчи да пристигнат в тима?
- Със сигурност да. Трябва ни поне един централен защитник. Близнаците Христови и Калоян Кръстев са с националите на европейско. Освен това Стефан Велков е
контузен.
- Често у нас не се дава достатъчно шанс на треньора. „Славия” е един от
малкото клубове, където това е малко по-различно. Какви са вашите цели, докато сте тук?
- На първо място да стабилизирам отбора и да го направя по-силен. Ако успея да
сторя това, то ще е добре и за моята кариера. Някой ден може да отида на Запад,
където финансовите условия са доста по-добри. Но това е в бъдещето, а аз обичам да
говоря и работя за настоящето. Сега съм в „Славия” и задачата ми е да направя тима
още по-силен.
- След като дойдохте, в баражите „белите” вкараха доста голове. Да очакваме ли този стил на игра и през новия сезон?
- Това зависи и от противника. Със сигурност ще има такива мачове, в които ще
искам да владеем инициативата и да вкараме много. Аз много обичам да използвам
атакуващ стил на игра. Ще се опитам да го предам и на футболистите.
- В първия кръг сте с „ЦСКА-София“. Какво да очакваме от този мач?
- Битка. Това е може би най-силният тим след „Лудогорец”. Знаем, че имаме
възможности да спечелим нещо. Ще се опитаме да се надиграем с тях и дано излезем
победители.
- Какво може да обещаете и пожелаете на феновете на „Славия”?
- Това, което мога да обещая е, че във всеки мач и всяка тренировка аз, екипът
ми и всеки играч ще се раздадем на 100 % за клуба. Ще направим всичко по силите
си „Славия” да върви напред и да израства. Пожелавам на привържениците да са с
нас непрекъснато.
Димитър ПЕНЕВ
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ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА
ПЪРВА ФАЗА, ПРОЛЕТ 2017

Триумфални първи и последен мач белязаха сезон 2016/17 на футболния
„Славия“. Между тях бе бездна – от участник в евротурнирите „белите“ се превърнаха в кандидат за историческо изпадане от първа дивизия, а едва ли след
години някой ще си спомня, която и да е от изиграните срещи.
Миналото лято на ст. „Васил Левски“ тимът се завърна с победа за първото
си участие на международна сцена през ХХІ век с 1:0 над полския „Заглембе“.
Успех, хвърлил хилядната публика в екстаз.
На 29 май т.г. на същото място с 5:2 бе разгромен „Нефтохимик“. Загубата
запрати бургазлии надолу по спиралата към Втора лига, за столичани остана
радостта от оцеляването в елита.
Сезонът обаче бе един от най-безличните във футболната история на
най-стария клуб. Останал без собствен стадион, изповядващ мотото, че найважно е да се налагат млади футболисти, тимът регистрира цели 17 загуби
от знайни и незнайни съперници (за последно толкова поражения „Славия“
допусна преди точно 24 години). Проблемите бяха навсякъде. На вратарския
пост контузиите на Георги Петков и слабата форма на заместниците му Кирев
и Стергиакис никога не даваха сигурност на полевите играчи. В защитния вал
травми на подготвяните за титуляри Стефан Велков и Александър Бранеков
наложиха непрекъснати рокади и рискове с неопитните близнаци Христови. В
халфовата линия, където уж конкуренцията бе най-голяма, само един Емил
Мартинов бе сигурен за мястото си в стартовия състав. В атака безидейността
на моменти граничеше с отчаяние – фактът, че „белите“ не успяха да вкарат
гол в цели 14 от 36 срещи е красноречив!
Очевиден бе проблемът и на треньорския пост. Владимир Иванов получи
пълен кредит на доверие, но не успя да се докаже нито като мотиватор, нито
като тактик.
За разлика от други години, през тази „Славия“ не бе дори и фактор при
разпределянето на челните места. Срещу нито един съперник от топ 4 тимът не
успя да запише победа, стигна само до равенство 1:1 в гостуването на „Дунав“
в Разград и загуби при другите 7 опита. Особено болезнено бе онова 0:4 от
„Левски“, който в последните два шампионата бе демонстрирал готовност да се
превърне в абонат на „белите“.
Това, което трябваше да се случи много по-рано през пролетта, стана факт
едва преди баражите за оставане в елита. В крайна сметка шефовете се решиха
на треньорска смяна, а дошлият на мястото на Иванов Златомир Загорчич съумя в кратки срокове да преобрази облика на отбора.
Под негово ръководство столичани изиграха и най-силните си мачове този
сезон – първо при 3:0 като гост на „Локомотив“ (ГО), а след това и в двата решителни баража срещу „Нефтохимик“. Без кардинално да променя титулярния състав, постройката и тактиката, Загорчич вдигна духа на младите, които загатнаха
за истинския си потенциал. А в отсявките за Втора лига не само не оставиха
съмнение в превъзходството си, но и категорично доказаха, че не им отива дори
да участват в подобни срещи.
Оттук насетне на сърбина предстои да стабилизира отбора и да покаже, че
постиженията му не са само моментен проблясък. Задачата пред него – този
лош сезон да не се повтаря – е напълно изпълнима.
В по-общ план отминалото първенство бе показателно и за несъстоятелността на поредната реформа на БФС. Без никакви морални и спортно-състезателни
аргументи в елитната дивизия бяха спуснати „Монтана“ (изпаднал предишното
първенство), „Верея“, „Нефтохимик“ и „Локомотив“ (ГО). Скритата зад „да направим футбола по-интересен“ цел на този акт всъщност бе ясна от самото начало
– да се проправи административен път на новосформирания „ЦСКА-София“,
създаден от обединението на изхвърления от „А“ група „Литекс“ и етрополския
„Чавдар“. Парашутирането на този клуб нанесе трайни вреди на играта, доведе
до постоянни циркове в и около мачовете, а в края България за малко не се
прости с едно от местата си в турнирите на УЕФА. Отделно бе въведено изискването тимовете да разполагат със стадиони с осветление, което наложи на
много от тях, включително „Славия“, да се разселят на чужди съоръжения или
направо в други градове.
По всичко личи, че последиците от тази „реформа“ тепърва ще придобиват
чудовищни размери. „Домовете на футбола“ Бургас и Горна Оряховица бързобързо се завърнаха там, където към днешна дата е заслуженото им по спортен
път място. До Първа лига вместо тях обаче се наместиха още по-екстравагантни
клубове като „Витоша“ (Бистрица) и новият „Септември“, също взел чужд лиценз
(на „Пирин” (Разлог) едва миналото лято).
Първоначалната идея бе феновете да се върнат по стадионите. Още отсега
смело можем да залагаме, че и през новия сезон те ще са пас.
Иван ЖИКОВ
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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.

ХХ кръг, 19 февруари 2017 г.
„Славия“ - „Лудогорец“ 0:2*
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 13. Ст. Велков, 4. А.
Христов, 66. Омар, 22. Семерджиев (58 – 35. Йомов,
10. Карабельов, 27. Мартинов, 8. Васев (71 – 33. К.
Василев), 19. Кръстев, 14. И. Димитров (77 – 7. Милев).
Голмайстори: 0:1 Кешерю (67), 0:2 Кишада (76).
Съдия: Стефан Апостолов.
Жълти картони: Мартинов, К. Василев, Милев.
София, ст. „Васил Левски“, 250 зрители
*Двубоят бе прекратен в 12-ата минута при 0:0
заради обилен снеговалеж и доигран на 20 февруари.
XXI кръг, 26 февруари 2017 г.
„Славия“ - „Черно море“ 2:1
„Славия“: 32. Стергиакис, 11. Пашов, 13. Ст. Велков, 6.
Бранеков, 66. Омар, 22. Семерджиев, 10. Карабельов,
27. Мартинов (29 – 19. Кръстев), 73. Минчев, 9.
Сердеров (57 – 35. Йомов), 14. И. Димитров (79 – 33.
К. Василев).
Голмайстори: 1:0 Сердеров (3), 2:0 Минчев (73), 2:1
Бакари (90).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Мартинов, Омар, Семерджиев,
Стергиакис.
София, ст. „Васил Левски“, 300 зрители.
XXII кръг, 5 март 2017 г.
„Славия“ - „Нефтохимик“ 0:3
„Славия“: 32. Стергиакис, 18. Майков, 15. П.
Христов, 4. А. Христов, 66. Омар, 27. Мартинов, 14. И.
Димитров, 10. Карабельов, 73. Минчев, 9. Сердеров,
19. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Вълчанов (17), 0:2 Дюлгеров (57),
0:3 Г. Иванов (85).
Съдия: Владимир Вълков.
София, ст. „Васил Левски“, 200 зрители.
XXIV кръг, 12 март 2017 г.
„Пирин“ (Бл) - „Славия“ 4:0
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов, 13. Ст. Велков, 6.
Бранеков, 66. Омар, 22. Семерджиев, 27. Мартинов
(60 – 73. Минчев), 10. Карабельов, 8. Васев, 9.
Сердеров (79 – 19. Кръстев), 14. Ив. Димитров (56 –
32. Стергиакис).
Голмайстори: 1:0 Цветков (57-дузпа), 2:0 Старокин
(69), 3:0 Сандев (78), 4:0 Костов (81).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Васев, Кирев, Семерджиев.
Червен картон: Кирев (54).
Благоевград, ст. „Христо Ботев“, 800 зрители.
XXV кръг, 16 март 2017 г.
„Славия“ - „Локомотив“ (ГО) 3:1
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 15. П. Христов, 13. Ст.
Велков, 66. Омар, 27. Мартинов (85 – 10. Карабельов),
17. Ст. Велев, 8. Васев, 73. Минчев (77 – 35. Йомов), 9.
Сердеров, 14. Ив. Димитров (69 – 19. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Ив. Димитров (42-дузпа), 2:0
Сердеров (58), 2:1 Н‘Донгала (66), 3:1 Васев (90).
Съдия: Тихомир Алексов.
Жълти картони: Петков, Ст. Велков, И. Димитров.
София, ст. „Васил Левски“, 350 зрители.
XXVI кръг, 2 април 2017 г.
„Дунав 2010“ - „Славия“ 1:1
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 15. П. Христов, 13. Ст.
Велков, 66. Омар, 17. Велев, 27. Мартинов, 8. Васев
(61 – 14. И. Димитров), 73. Минчев (90 – А. Христов), 9.
Сердеров (72 – 10. Карабельов), 19. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Сердеров (26), 1:1 Ларин (90).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: П. Христов, Петков.
Разград, ст. „Лудогорец Арена“, 500 зрители.
ВТОРА ФАЗА
ВТОРА ОСМИЦА, ГРУПА „А“
XXVII кръг, 10 април 2017 г.
„Верея“ - „Славия“ 0:1
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 15. П. Христов, 13.
Ст. Велков, 66. Омар, 27. Мартинов, 8. Васев, 17. Ст.
Велев, 73. Минчев (72 – 35. Йомов), 9. Сердеров (90 –
7. Милев), 19. Кръстев (59 – 14. Ив Димитров).

Голмайстор: 0:1 Ив. Димитров (86).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Ст. Велков, Омар, Сердеров,
Мартинов.
Ст. Загора, ст. „Трейс Арена“, 160 зрители.
XXVIII кръг, 15 април 2017 г.
„Монтана“ - „Славия“ 3:4
„Славия“: 1. Петков, 18. Майков (87 – 15. П. Христов),
13. Ст. Велков, 4. А. Христов, 11. Пашов, 17. Велев, 8.
Васев, 73. Минчев, 35. Йомов (52 – 33. К. Василев), 14.
Ив. Димитров (62 – 19. Кръстев), 7. Милев.
Голмайстори: 0:1 Милев (7), 1:1 Илиев (21), 2:1 А.
Христов (48-автогол), 3:1 Сен (57), 3:2 Минчев (73), 3:3
Кръстев (65), 3:4 Минчев (82).
Съдия: Георги Давидов.
Жълт картон: Петков.
Ловеч, Градски стадион, 100 зрители.
XXIX кръг, 22 април 2017 г.
„Славия“ - „Ботев“ (Пд) 0:3
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 15. Христов, 13. Ст.
Велков, 66. Омар, 17. Велев, 27. Мартинов, 8. Васев,
73. Минчев (56 – 35. Йомов), 9. Сердеров, 19. Кръстев
(46 – 14. Ив. Димитров).
Голмайстори: 0:1 Косоко (34), 0:2 Вутов (44), 0:3
Косоко (53).
Съдия: Петър Доровски.
Жълти картони: Сердеров, Омар.
София, ст. „Васил Левски“, 200 зрители.
XXX кръг, 1 май 2017 г.
„Славия“ - „Верея“ 0:1
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 15. П. Христов, 13.
Ст. Велков, 66. Омар, 17. Велев, 27. Мартинов, 8.
Васев (79 – 7. Милев), 73. Минчев (46 – 35. Йомов), 9.
Сердеров, 14. Ив. Димитров (59 – 19. Кръстев).
Голмайстор: 0:1 Педро (89).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Петков, Йомов, Пашов.
София, ст. „Васил Левски“, 200 зрители.
XXXI кръг, 5 май 2017 г.
„Славия“ - „Монтана“ 1:0
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 13. Ст. Велков, 4. А.
Христов, 66. Омар, 27. Мартинов, 10. Карабельов
(65 – 14. Ив. Димитров), 17. Велев, 9. Сердеров (79 – 7.
Милев), 8. Васев (59 – 73. Минчев), 19. Кръстев.
Голмайстор: 1:0 Велев (49).
Съдия: Таско Тасков.
Жълти картони: Петков, Ст. Велков.
София, ст. „Васил Левски“, 150 зрители.
XXXII кръг, 10 май 2017 г.
„Ботев“ (Пд) - „Славия“ 3:1
„Славия“: 32. Стергиакис (13 – 12. Кирев), 11. Пашов,
6. Бранеков, 4. А. Христов, 18. Майков, 17. Велев, 10.
Карабельов (71 – 22. Семерджиев), 27. Мартинов, 8.

Васев, 14. Ив. Димитров (60 – 19. Кръстев), 7. Милев.
Голмайстори: 1:0 Бризола (9), 2:0 Виана (15), 3:0
Косоко (38), 3:1 Апостолов (68-автогол).
Съдия: Георги Давидов.
Жълт картон: Пашов.
Коматево, комплекс „Ботев“, 300 зрители.
БАРАЖИ ЗА 11-14 МЯСТО
1/2-финал - Първи мач, 18 май 2017 г.
„Локомотив“ (ГО) - „Славия“ 0:3
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 15. П. Христов, 13. Ст.
Велков, 66. Омар, 17. Велев, 27. Мартинов, 8. Васев
(71 – 19. Кръстев), 73. Минчев (60 – 35. Йомов), 9.
Сердеров (80 – 33. К. Василев), 14. Ив. Димитров.
Голмайстори: 0:1 Ив. Димитров (45), 0:2 Сердеров
(57), 0:3 Ив. Димитров (62).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Васев, Ст. Велков, П. Христов.
Горна Оряховица, ст. „Локомотив“, 2500 зрители.
1/2-финал - Реванш, 22 май 2017 г.
„Славия“ - „Локомотив“ (ГО) 1:1
„Славия“: 12. Кирев, 11. Пашов, 13. Ст. Велков (46
– П. Христов), 4. А. Христов, 66. Омар, 17. Велев, 27.
Мартинов, 8. Васев, 73. Минчев (59 – 35. Йомов), 9.
Сердеров (82 – 19. Кръстев), 14. Ив. Димитров.
Голмайстори: 1:0 Омар (29), 1:1 Кирев (38-автогол).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълт картон: А. Христов.
София, ст. „Васил Левски“, 400 зрители.
Финал за 11-о място - Първи мач, 26 май 2017 г.
„Нефтохимик“ - „Славия“ 0:1
„Славия“: 1. Петков, 11. Пашов, 15. П. Христов, 4.
А. Христов, 66. Омар, 17. Велев, 27. Мартинов, 8.
Васев (74 – 7. Милев), 35. Йомов (80 – 19. Кръстев), 9.
Сердеров, 14. Ив. Димитров (86 – 10. Карабельов).
Голмайстор: 0:1 Йомов (9).
Съдия: Георги Димитров.
Жълти картони: Васев, Велев.
Бургас, ст. „Лазур“, 700 зрители.
Финал за 11-о място - Реванш, 29 май 2017 г.
„Славия“ - „Нефтохимик“ 5:2
„Славия“: 1. Петков (69 – 12. Кирев), 11. Пашов, 15.
П. Христов, 4. А. Христов, 66. Омар, 17. Велев, 27.
Мартинов, 8. Васев, 73. Минчев (66 – 35. Йомов), 9.
Сердеров, 14. Ив. Димитров (82 – 19. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Сердеров (2), 2:0 Хашев
(5-автогол), 3:0 Ив. Димитров (17), 3:1 Хашев (57), 4:1
Ив. Димитров (64), 5:1 Велев (72), 5:2 Огнянов (87).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Омар, Кирев.
София, ст. „Васил Левски“, 900 зрители.

След този плонж Ивайло Димитров
отбеляза един от най-красивите
славистки гол през сезона
(„Славия“ - „Нефтохимик“ 5:2)
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Статистически обзор

Бяла диря

„СЛАВИЯ“ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА – СЕЗОН 2016/2017
МАЧОВЕТЕ
Редовен сезон
I кръг, 29 юли 2016 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“
2:0
II кръг, 7 август 2016 г.
„Славия“ – „Берое“		
1:2
(Сердеров)
III кръг, 15 август 2016 г.
„Ботев“ (Пд) – „Славия“		
3:2
(Сердеров, И. Димитров)
IV кръг, 21 август 2016 г.
„Славия“ – „Левски“		
0:4
V кръг, 26 август 2016 г.
„Монтана“ – „Славия“		
1:2
(Йомов, Балджийски)
VI кръг, 10 септември 2016 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд)
5:2
(П. Христов, Сердеров, И. Димитров – 2,
Йомов)
VII кръг, 17 септември 2016 г.
„Лудогорец“ – „Славия“		
3:1
(Ст. Велков)
VIII кръг, 25 септември 2016 г.
„Черно море“ – „Славия“
0:0
IX кръг, 1 октомври 2016 г.
„Славия“ – „Верея“		
3:1
(И. Минчев, Б. Васев – 2)
X кръг, 15 октомври 2016 г.
„Нефтохимик 1962“ – „Славия“
2:0
XI кръг, 23 октомври 2016 г.
„Славия“ – ОФК „Пирин“ 3:1
(В. Домовчийски – 2, Сердеров)
XII кръг, 28 октомври 2016 г.
„Локомотив“ (ГО) – „Славия“
1:0
XIII кръг, 2 ноември 2016 г.
„Славия“ – „Дунав 2010“		
0:2
XIV кръг, 19 ноември 2016 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“
0:1
XV кръг, 27 ноември 2016 г.
„Берое“ – „Славия“		
1:1
(И. Минчев)
XVI кръг, 30 ноември 2016 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Пд)		
3:2
(Сердеров, В.Домовчийски, Балджийски)
XVII кръг, 3 декември 2016 г.
„Левски“ – „Славия“		
1:0
XVIII кръг, 10 декември 2016 г.
„Славия“ – „Монтана“		
2:0
(Н.Димитров, В.Домовчийски)
XIX кръг, 14 декември 2016 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“
1:1
(Б. Васев)
XX кръг, 20 февруари 2017 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 0:2
XXI кръг, 26 февруари 2017 г.
„Славия“ – „Черно море“
2:1
(Сердеров, И.Минчев)
XXII кръг, 2 март 2017 г.
„Верея“ – „Славия“		
3:0
XXIII кръг, 5 март 2017 г.
„Славия“ – „Нефтохимик 1962“
0:3
XXIV кръг, 12 март 2017 г.
ОФК „Пирин“ – „Славия“		
4:0
XXV кръг, 16 март 2017 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (ГО)
3:1
(И.Димитров, Сердеров, Б.Васев)
XXVI кръг, 2 април 2017 г.
„Дунав 2010“ – „Славия“		
1:1
(Сердеров)
Плейаутна група „А“
XXVII кръг, 10 април 2017 г.
„Верея“ – „Славия“		
0:1
(И.Димитров)
XXVIII кръг, 15 април 2017 г.
„Монтана“ – „Славия“		
3:4
(Н.Милев, К.Кръстев, И.Минчев – 2)
XXIX кръг, 22 април 2017 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Пд)		
0:3
XXX кръг, 1 май 2017 г.
„Славия“ – „Верея“		
0:1
XXXI кръг, 5 май 2017 г.
„Славия“ – „Монтана“		
1:0
(Ст.Велев)
XXXII кръг, 10 май 2017 г.
„Ботев“ (Пд) – „Славия“		
3:1
(Р.Апостолов – авт.)
Плейаутна фаза –
директни елиминации
Полуфинал за 11-о място
18 май 2017 г.
„Локомотив“ (ГО) – „Славия“
0:3
(И.Димитров – 2, Сердеров)
22 май 2017 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (ГО)
1:1
(Абуд Омар)

Финал за 11-о място
26 май 2017 г.
„Нефтохимик 1962“ – „Славия“
0:1
(Йомов)
29 май 2017 г.
„Славия“ – „Нефтохимик 1962“
5:2
(Сердеров, И.Димитров -2, Г.Хашев-авт,
Ст.Велев)
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
Есен 2016 г.
състезател
1. Емил Мартинов
2. Сердер Сердеров
3. Петко Христов
4. Божидар Васев
5. Абуд Омар
6. Георги Йомов
7. Георги Пашов
8. Валери Домовчийски
9. Янис Карабельов
10. Иван Минчев
11. Борислав Балджийски
12. Марио Кирев
13. Николай Димитров
14. Владимир Семерджиев
15. Калоян Кръстев
16. Андреа Христов
17. Стефан Велков
18. Георги Петков
19. Ивайло Димитров
20. Александър Бранеков
21. Антонис Стергиакис
22. Александру Джурджу
23. Димитър Буров
24. Евгений Тюкалов
25. Емил Стоев
26. Мартин Станкев
27. Георг Илиев

минути
1620
1304
1480
1256
1428
816
1280
875
796
722
629
973
823
613
395
780
705
552
494
450
185
145
141
114
70
60
9

мачове
18
17
17
17
16
16
15
12
12
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
5
3
3
2
3
2
2
1

Пролет 2017 г.
състезател
1. Калоян Кръстев
2. Георги Пашов
3. Ивайло Димитров
4. Абуд Омар
5. Емил Мартинов
6. Божидар Васев
7. Сердер Сердеров
8. Иван Минчев
9. Георги Йомов
10. Стефан Велев
11. Стефан Велков
12. Георги Петков
13. Петко Христов
14. Андреа Христов
15. Янис Карабельов
16. Наско Милев
17. Антонис Стергиакис
18. Владимир Семерджиев
19. Александър Бранеков
20. Марио Кирев
21. Китан Василев
22. Данийл Майков
23. Мартин Станкев

минути
705
1426
1038
1350
1181
1085
1071
922
514
1080
1080
968
904
812
615
321
318
280
360
244
83
266
15

мачове
17
16
16
15
15
14
14
14
13
12
12
11
11
10
10
9
5
5
4
4
4
3
1

Шампионат 2016/17
състезател
минути
1. Емил Мартинов
2801
2. Абуд Омар
2778
3. Георги Пашов
2706
4. Сердер Сердеров
2375
5. Божидар Васев
2341
6. Георги Йомов
1330
7. Петко Христов
2384
8. Калоян Кръстев
1100
9. Иван Минчев
1644
10. Ивайло Димитров
1532
11. Янис Карабельов
1411
12. Стефан Велков
1785
13. Андреа Христов
1592
14. Георги Петков
1520
15. Марио Кирев
1217
16. Владимир Семерджиев 893
17. Стефан Велев
1080
18. Борислав Балджийски 629
19. Валери Домовчийски 875
20. Николай Димитров
823
21. Александър Бранеков 810
22. Наско Милев
321
23. Антонис Стергиакис
503
24. Китан Василев
83
25. Данийл Майков
266
26. Александру Джурджу 145
27. Евгений Тюкалов
114

мачове
33
31
31
31
31
29
28
27
26
24
22
21
19
19
15
15
12
12
12
11
9
9
8
4
3
3
3

„Дунав 2010“		
250
„ЦСКА-София“		
1000
„Ботев“ (Пд)		
150
„Монтана“		 250
„Лудогорец“		
250
„Черно море“		
300
„Нефтохимик-1962“		
200
„Локомотив“ (ГО)		
350
Плейаутна фаза
„Ботев“ (Пд)		
200
„Верея“			
200
„Монтана“		 150
„Локомотив“ (ГО)		
400
„Нефтохимик 1962“		
900
Общо зрители: 9150 зрители
Забележка: Домакинствата през
сезона бяха на националния стадион
„В. Левски“ поради липса на лиценз на
ст. „Славия“.

Сердер Сердеров ликува
след поредния си гол
28. Мартин Станкев
29. Димитър Буров
30. Емил Стоев
31. Георг Илиев

75
141
70
9

3
2
2
1

ДИСЦИПЛИНАТА
състезател
жк
1. Абуд Омар
8
2. Божидар Васев
7
3. Серсер Сердеров
6
4. Емил Мартинов
5
5. Георги Петков
5
6. Владимир Семерджиев 5
7. Петко Христов
4
8. Стефан Велков
4
9. Георги Пашов
4
10. Георги Йомов
4
11. Марио Кирев
3
12. Стефан Велев
2
13. Ивайло Димитров
2
14. Валери Домовчийски 2
15. Александър Бранеков 2
16. Димитър Буров
1
17. Антонис Стергиакис
1
18. Николай Димитров
1
19. Наско Милев
1
20. Китан Василев
1
21. Иван Минчев
1
22. Андреа Христов
1
23. Янис Карабельов
1
Общо: 71 жълти и 8 червени
картона

чк
2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

ГОЛМАЙСТОРИТЕ
състезател
голове
1. Сердер Сердеров
10
2. Ивайло Димитров
9 (3)
3. Иван Минчев
5
4. Божидар Васев
4
5. Валери Домовчийски
4
6. Георги Йомов
3
7. Борислав Балджийски
2
8. Стефан Велев
2
9. Калоян Кръстев
1
10. Наско Милев
1
11. Николай Димитров
1
12. Абуд Омар
1
13. Петко Христов
1
14. Стефан Велков
1
Автоголове
1. Георги Хашев (Нефт)
1
2. Радослав Апостолов (Бот)
1
Общо:
47 гола
Забележка: В скоби са посочени
головете от дузпа.
СЪДИИТЕ
Съдия
мп
1. Никола Попов
8 4
2. Ивайло Стоянов 6 3
3. Георги Кабаков
6 1
4. Георги Давидов 3 2
5. Николай Йорданов 3 0
6. Георги Димитров 2 2
7. Стефан Апостолов 2 0
8. Тихомир Алексов 1 1
9. Таско Тасков
1 1
10. Стан. Ставров
1 0
11. Владимир Вълков 1 0
12. Петър Доровски 1 0
13. Вал. Железов
1 0

р
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

з
2
1
4
1
3
0
2
0
0
1
1
1
1

ЗРИТЕЛИТЕ
Редовен сезон
„Берое“			
„Левски“			
„Локомотив“ (Пд)		
„Верея“			
ОФК „Пирин“		

жк
20
8
10
3
7
2
6
3
2
5
0
2
3

чк г.р.
1 14-9
1 11-8
2 3-8
0 8-7
1 1-8
0 4-1
2 2-5
0 3-1
0 1-0
0 0-1
0 0-3
0 0-3
1 0-4

т.
14
11
4
6
0
6
0
3
3
0
0
0
0

1000
2500
400
300
350

АКЦЕНТИ ОТ „БЯЛОТО“ УЧАСТИЕ
* 31 души облякоха бялата фланелка в
мачовете от първенството. През есента
най-често на терена бе Емил Мартинов, който пропусна само гостуването
на „Черно море“. Той е и футболистът с
най-много мачове през сезона – 33.
* Във всички пролетни двубои взе участие Калоян Кръстев, но с най-много
минути на терена бе Георги Пашов,
който изигра 16 мача.
* 14 състезатели на „белите“ са голмайстори в първенството. Сердер Сердеров, Ивайло Димитров и Иван Минчев
вкараха 24 попадения от 47-те за „Славия“. На сметката на отбора са и два автогола в мачовете от плейаутната фаза.
* Петима съдии ръководиха 26 двубоя
на „Славия“ от общо 36-те шампионатни сблъсъка. Стопроцентова успеваемост славистите са имали при съдийството на Георги Димитров (2 победи
от 2 мача), както и при ръководилите
по една среща Таско Тасков и Тихомир
Алексов. Най-негативна серия„Славия“
регистрира при Николай Йорданов
– три загуби в три двубоя. Интересна
подробност е, че юношата на „Левски“
свири и двата мача на „белите“ срещу
„сините” през сезона.
Крайно класиране в Първа
професионална лига за 2016/2017 г.
Отбор
м п р з г.р.
т.
1. „Лудогорец“
36 25 8 3 87-28
83
2. „ЦСКА-София“ 36 19 10 7 51-21
67
3. „Левски“
36 18 9 9 50-31
63
4. „Дунав 2010“
36 15 10 11 46-44
55
5. „Локо“ (Пд)
36 14 10 12 50-52
52
6. „Черно море“ 36 13 8 15 39-45
47
7. „Верея“
34 14 7 13 33-41
49
8. „Ботев“ (Пд)
34 14 5 15 55-52
47
9. „Берое“
34 13 8 13 37-37
47
10. ОФК „Пирин“ 34 12 8 14 42-46
44
11. „Славия“
36 14 5 17 47-58
47
12. „Нефт. 1962“ 36 10 7 19 40-55
37
13. „Монтана“
36 5 4 27 30-72
19
14. „Локо“ (ГО)
36 7 11 18 34-59
32
Забележка: „Славия“ зае 11-ото място след спечелване на баражите
срещу „Локомотив“ (ГО) и „Нефтохимик 1962“.Отборите между 7-о и 10-о
място имат по два мача по-малко
заради схемата на провеждане на
шампионата. „Локомотив“ (ГО) изпадна директно от групата след
загуба от „Монтана“ в баражите и
е 14-и, въпреки по-големия си точков актив през сезона. „Нефтохимик
1962“ и „Монтана“ също загубиха местата си в групата след поражения
съответно от „Витоша“ (Бистрица) и „Септември-София“, които от
следващия сезон заедно с победителя във Втора лига „Етър-Велико
Търново“ ще играят в елита.
Страницата подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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Писмото на Сдружение „Славия” и
отношението на държавните институции

П

рез последните месеци темата с домакинстването на „белия”
футболен отбор на друга спортна арена е факт, който найсилно вълнува славистката общественост. Водени от това
представители на Сдружение „Славия” подготвиха обръщение до Министър председателя на Република България, Министъра на Младежта
и спорта и до кмета на София. Апелът под надслов „Върнете „Славия”
в нейния дом”, бе подкрепен и от над 100 знакови личности от спорта, изкуството, културата, науката, както и хора от бизнессредите,
и представители на медиите. Всичките преятели на „бялата” спортна
идея се обединиха от следното:
Като привърженици на доказано най-старата родна спортна организация –
„Славия” се обръщаме към Вас.
Вече 104 години „Славия” е нещо много повече от спортна идея и това за
пореден път стана ясно на българското общество по време на честванията на
вековния юбилей на „белите”, отбелязан с над 50 събития, издаването на 3 документални книги и аудиовизуална трилогия с кулминация от тържествен концерт
пред 5000 души в Зала 1 на НДК на 10 април 2013 г. „Славия” винаги е бил клубът
на българската интелигенция и това е видно от славната история на дружеството
и неговите привърженици. Затова и славизмът е състояние на духа, а не толкова
само подкрепа на любимия отбор. Той е начин на живот, в който спортът е средство за възпитание на младите в дух на толерантност и феърплей.
В този смисъл вече близо година „Славия” е възпрепятствана да изпълнява
най-важната си мисия – възпитателната. Защото според новите разпоредби на
БФС клуб, който няма електрическо осветление на стадиона си, няма право да
играе домакинските си мачове на същата арена. И така да присъстват на мачовете на батковците си нямат възможност повечето от над 500-те възпитаници в
детско-юношеската школа на „Славия”, една от най-добрите в България. Защото
малките слависти, повечето от които са от южните квартали на София между
Руски паметник и Витоша, просто нямат възможност да ходят на двубоите на
представителния мъжки отбор на националния стадион „Васил Левски”, някои
завършващи доста късно вечер.
„Заточението” на „Славия” извън стадиона ú става още по-горчиво и се приема далеч по-трудно на фона на иначе позитивните действия основно на изпълнителната власт, а тук-там и на местната, в явна подкрепа по строежа и основните ремонти на футболните стадиони в страната, изразяващи се основно в
изграждане на електрическо осветление. Примерите в Разград, Варна, Пловдив,
Стара Загора, Горна Оряховица, Благоевград, Велико Търново, Русе, Каварна,
Монтана, Созопол са достатъчно показателни.
Недоумяваме защо в този дълъг, и вероятно не съвсем изчерпателен списък,
не е и любимата ни „Славия”?! Заслугите на клуба към българския спорт, които
трудно могат да бъдат сравнени със стореното от всички изброени по-горе, могат
да бъдат достатъчно основание за намиране позитивно решение държавата да
подпомогне модернизирането на ст. „Славия”.
Така изпълнителната власт освен справедливост ще демонстрира и отношение към отстояването на здравите морални устои в българския спорт. Поставени
преди 104 години от първите слависти и отстоявани и до днес от техните наследници.
Кирил Стоименов, Председател на Сдружение „Славия”

З

а авторитета на Сдружение „Славия“ освен ангажирането
на толкова знакови слависти за каузата свидетелства и
отношението на част от държавните институции. На писмото се получиха отговори от две от тях, които също публикуваме без редакторска намеса:
„В Министерството на младежта и спорта е постъпило писмо с
обръщение от ръководството на Сдружение „Славия“ за финансиране
на дейности по изграждане на осветителна инсталация на стадион
„Славия“, за което Ви информирам както следва: Наредба номер 2 от
08.05.2014 година за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на министъра на младежта и
спорта се определят условията и редът за финансовото подпомагане
на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения от
министъра на младежта и спорта. Право на финансово подпомагане по
Наредбата имат спортните организации, на които е възложено управлението на държавната собственост, общините и държавните спортни училища, като следва спортните обекти и съоръжения и обектите
за социален туризъм, подлежащи на изграждане, реконструкция и модернизация да са държавна или общинска собственост.
До настоящия момент проект за реконструкция или изграждане на
осветителна инсталация на стадион „Славия“ не е постъпвал“, пише в
отговора на министър Красен Кралев до сдружение „Славия“.
Столична община в лицето на заместник-кмета Тодор Чобанов също
даде своя отговор на призива на сдружението:
„Приемете моята благодарност за активната гражданска позиция
по отношение на спорта - безспокойствието Ви за състоянието на
спортната база и възможностите за развитие. Цитираните от Вас
градове, чиито стадиони са финансово подкрепени, имат статут на
публична общинска или държавна собственост. Финансирането им е
осигурено по Програмата за сигурността на спортните обекти от Министерството на младежта и спорта
Съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, собственик на терена е ПФК „Славия”, а на съоръженията е ОСК „Славия”
- т. е. частна собственост. Отговорност за поддръжката на обекта
имат собствениците.
Бихме подкрепили Ваш призив към БФС за преразглеждане на решението, всички мачове да се играят в тъмната част от денонощието, до
решаването на проблемите на стадиони, чието осветление не отговаря на изискванията. Заслугите на „Славия” са безспорни и те са част от
спортната история на България.
От 2016 година е разработена Програма за развитие на детскоюношеския спорт и има за цел да подпомогне дейността на спортните
клубове за развитие на детско-юношеския спорт. През последните две
години са финансирани над 10 спортни клуба от ОСК „Славия” за дейности по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта“, се
отбелязва в отговора на заместник-кмета Тодор Чобанов.

ЧАСТ ОТ ПОПУЛЯРНИТЕ ЛИЧНОСТИ И ДЕЙЦИ, ПОДКРЕПИЛИ ОБРЪЩЕНИЕТО:
Спортисти, треньори и деятели: Албена Денкова, Александър Шаламанов, Ангел Ангелов, Андрей Желязков, Антоанета Златарева, Гергина Скерлатова, Георги Божков, Георги Гаджев, Димитър Ларгов, Евгения Раданова,
Евладия Славчева, Емил Вълчев, Емил Тренев, Емил Чупренски, Иван Сеферинов, Иво Палийски, Мариана Борукова, Мартин Миланов, Михаил Мишев,
Никoлай Стоянов, Пепа Мицева, Петър Аспарухов, Петър Стоименов, Пламен
Константинов, Снежана Михайлова, Стефан Шаламанов, Цано Цанов, Чавдар
Цветков, Юлия Цветанова.
Дейци на културата: Андрей Слабаков, Васил Найденов, Васил Петров,
Васил Стоев – Ампега, Георги Чапкънов, Иван Ласкин, Йордан Караджов, Любен Чаталов, Пейо Пеев, Рашко Младенов, Славчо Николов.
Дейци на науката: Проф. Александър Червеняков, Проф. д-р Васил Цанков, Проф. д.ю.н. Владимир Петров, Проф. Владислав Христов, Проф. д-р Димитър Радев, Проф. Захари Георгиев, Проф. д.ист.н. Иван Билярски, Проф.
Николай Овчаров, Проф. д.ф.н. Ради Радев, Проф. д-р Симеон Тасев.
Журналисти: Ангел Кишин, Андрей Кожухаров, Асен Даскалов, Георги
Драгоев, Димитър Пенев, Иван Авуски, Иван Пашов, Камен Огнянов, Николай
Кръстев, Петър Волгин, Радослав Янкулов, Силвия Великова.
И от хард-ядрото на славистката агитка – „Бойс
София” изразиха категоричното си несъгласие „белите” да не играят на своя
стадион. Освен специален
транспарант ултрасите
разпространиха и декларация в интернет.

Факсимилета на заглавните страници на отговорите на
Министерството на младежта и спорта и Столична община
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In memoriam

Подготовка/програма

Напусна ни големият
Добромир Ташков

Славистките редици
се разделиха с едно от
най-големите имена в
клубната си история Добромир Ташков. Наричаният от запалянковците с прозвището
си Мирко състезател
остави трайна диря при
„белите” и като футболист, и като треньор.
Добромир Ташков е
роден на 21 април 1925
г. във Варна, където започва и неговият спортен път в редиците на
местния „Шипченски сокол”. През 1951 г. дебютира с бялата фланелка
и играе за “Славия” освен този сезон и в периода 1953-1961. С екипа
на „белите” записва 163
шампионатни мача и отбелязва 97 гола. На три
пъти е вицешампион
(1954, 1955 и 1959 г.).
Финалист е и за купата

З

на страната през 1954 г.
Като водач на нападението на „Славия” става
голмайстор №1 в А група за 1954 и 1958 г.
В националния отбор
има следния актив: 7
срещи и 1 гол за „А” и 3
мача в „Б” състава.
След
приключване на състезателната
си кариера, Ташков се
утвърждава и като голям треньор при „белите”. Завършва две висши образования – Икономическия
институт
във Варна и ВИФ (днес
НСА). На поста старши
треньор на “Славия”
застава през есента на
1963 г. и извежда отбора на два пъти до купата на страната (1964
и 1966 г.). Под негово
ръководство „белите”
са вицешампиони (1967
г.), а четири пъти пече-

а читателите на
вестника, ще бъде
интересно да си припомнят някои спомени на
покойния вече журналист
Веселин Лесингеров, когато
се подготвяше специален
материал за 80-годишния
юбилей на „белия” голмайстор:
Обичат го и не го обичат.
Любим като футболист и недолюбван като треньор от
някои, поради затворения си
и малко особен характер. Но
и до днес, Добромир Ташков,
незабравимият
централен
нападател на „Славия“, си
остава неоспорима величина в родния футбол. Не само
като легендарен голмайстор,
но и като изключително ерудиран треньор с висок спортен и човешки морал. Някои
продължават да го зоват
„особняка”, други и до днес
го оприличават с популярния
израз: „вълк единак”.
Ташков бе на кормилото
на националния отбор два
пъти – 1966 и през 1979 г. И
в двата случая подаде оставка. В тези епизоди от треньорската му кариера той бе
жертва на „удари под кръста”.
Има и един случай, който е
показателен като пример. По
времето на тогавашния шеф

лят и бронзовите медали (1964, 1965, 1966
и 1973 г.). Воденият от
него отбор на “Славия”
се класира на полуфинал в европейските
клубни турнири през
сезон 1966/67 г. в надпреварата за КНК като
с това става първият
български тим с подобно ненадминато и до
днес постижение.
Рекордьор е по брой
мачове начело на „белия” тим за всички времена. Активът му само в
елитната група е от 228
срещи, в които постига
102 победи, 71 равни
и 55 загуби, при голова
разлика 342-245. В 6
мача е старши треньор
на националния отбор
на България. Сред тях
изпъква звучното 6:1
над Югославия на 6 ноември 1966 г. с петима

на родния футбол Данаил
Николов, Мирко бе върнат от
Мароко за да поеме държавният тим. Но под давлението
на всесилния партиен велможа Борис Велчев, известен
със запалянковщината си
оцветена в синьо, в последния момент е сменен с Васил
Спасов-Валяка. За компенсация на Ташков е предложен
поста ръководител на т.нар.
„научна комисия” към федерацията?! Той естествено
отказва. Това е през 1970 г.
Година по-късно пое закъсалия тим на „Омония” (Кипър)
и не просто го преобрази,
но и направи дубъл с найпопулярния местен клуб.
Като футболист също има
с какво да се бори. Несполучлива операция от херния на
23-годишна възраст ограничава големия периметър, на
който играе Ташков. Дали от
престараване на хирурга или
по нелепа случайност, оперативната намеса не отстранява болките. Но Мирко е влюбен във футбола, обич, която
впоследствие се превръща
в негова съдба. И с постоянните превръзки – бандажи,
продължава да играе и да
бележи голове. Преди лекарската интервенция играе
маневрено, на голям пери-

слависти в състава!
Работи с успех и в
чужбина. В Мароко печели два пъти купата с
„Раджа”
(Казабланка)
през 1977 и 1982 г. Извежда до пет отличия
и „Омония” (Никозия).
През 1972 и 1983 г. печели титлата и купата
на Кипър, а през 1983 г.
и суперкупата.
Със загубата му
пантеонът на „Славия”

метър. След нея е с понижен
кондиционен потенциал. В
това състояние се създава
усещането, че играе пестеливо. Но не изневерява на
голмайсторския си нюх. Има
безупречна техника, спиране,
подаване, светкавичен и точен, премерен до сантиметри
удар. Наказва всяка грешка
на съперника, всеки миг недоглеждане, всяка самонадеяност на защитата. Всеки
не разчетен ход на вратаря.
Безпощаден в меллетата
пред вратата на противника.
Мълниеносно ориентиращ се
в ситуацията, понякога само
чуква топката с бутоните и
това е поредната победа.
Безпощаден, вълшебен стрелец!
Интересни са и някои откровения на Добромир Ташков за „Славия”, споделени
пред доайена на спортната
журналистика у нас днес
Силвестър Милчев:
Като дойдох в „Славия”
попаднах на хубави футболисти и паснах добре на отбора. Треньорът ни бате Мими
Байкушев отдели специално
внимание на мен. Води ме и
при известен хирург на преглед. Съчувстваше ми на
болките, за което съм му благодарен. Обикнах момчетата

приема още
един свой достоен
член.
А спомените
на
привържениците
на
„белия”
тим пък ще
съхранят за
поколенията
неговия значим
принос
за клубната
история. Док а з ат ел с т в о
за това бе и
хореографията на агитката посветена
на него, при
последния
мач за миналия сезон,
когато и футболистите на терена дадоха
дължимото на своя велик предшественик със
звучното 5:2 над бургаския „Нефтохимик”.
Поклон пред светлата му памет!
Страницата
подготви:
Камен ОГНЯНОВ

от отбора. И те ме приеха с
видимо желание. Но трябваше да се разделим за една
година. През нея не ме напускаха хубавите спомени за
„белия” клуб. За публиката,
за съотборниците. Мислих за
„Славия”! Отдаде се случай
да се завърна. Отидох при
тогавшния ръководител полк.
Радко Радков, великолепен
човек. Поисках от него само
едно – идвам като офицер,
но моля да ме назначите като
старшина. Такъв чин имаха
останалите в отбора. Той се
смя от сърце. Останах при
„белите” следващите девет
сезона...
Най-хубавият ми мач бе
през пролетта на 1958 г. Бихме като гости „Торино” с 4:3.
Още през първото полувреме
вкарах два гола. Вторият го
помня и сега. Поех топката от
централната зона. Успях със
сигурен слалом да премина
всички, които ме пресрещаха
и накрая с много сполучлив
финт, преодолях и вратаря,
и влязох с топката в мрежата. На другия ден италиански
вестник ме нарече „Българския Тони Зайлер”. Журналистите ме сравниха с прочутия
австрийски скиор, заради
техниката ми...

Почетен приз на прощаване
за руснака Сердер Сердеров
Завърши поредното
издание на класацията
„Любимец на Публиката“. Този сезон отличието напълно логично е за
Сердер Сердеров. С неговите десет попадения
за първенство и едно в
Европа, той стана голмайстор на тима, а освен това показа непримирим дух и като цяло
се превърна в лидер на
състава. Поведението
му извън терена също
заслужава адмирации и
подхожда на състезател
на „Славия“.
Негов подгласник е
Иван Минчев. Той демонстрира постоянство
и направи няколко изпълнения от европейска
класа. Много силен при
статичните положения
и в „четенето на играта”.
Неслучайно в актива му
има и осем асистенции.
С бронза този път е
Георги Петков. Неостаряващият страж защити
представянето си от миналия сезон, когато спе„Славия“
стартира
подготовката си за новия сезон на 14 юни.
След
функционални
изследвания
„белите”
заминаха на лагер в
Банско, където тимът
записа едва една загуба
в летните си контроли.
Воденият от Златомир
Загорчич състав показа
много по-добра защита,
отколкото през миналия
сезон, и допусна само
две попадения.
Единственото поражение дойде от „Берое“,
в чиито редици 90 минути блестя Димитър
Бербатов. Нападателят,
който поддържа форма със старозагорци,
вкара за крайното 0:1 в
заключителните секунди на срещата. Резултатът можеше и да е друг,
ако Наско Милев не бе
изпуснал дузпа за нарушение срещу него в
средата на втората част.
„Белите“ пуснаха гол
и в първата си проверка срещу юношеския
национален тим до 19
г., който се готвеше за
европейски финали в
Грузия. Станислав Ива-

чели почетния плакет.
С тази награда Петков
вече има пълен комплект призови места
- две първи и по едно
второ и трето.
Идеалният отбор изглежда странно с двама
в защита и супер наситена средна линия (2-71): Петков – П. Христов,
Омар Абуд - Мартинов,
Карабельов,
Васев,
Минчев, Н. Димитров,
Ив. Димитров, Йомов Сердеров (кап.). Разбира се, трябва да се има

предвид голямото текучество, което доведе
до това много точки да
спечелят футболисти,
които играят на един
и същ пост. Новото издание на „Любимец на
Публиката“ ще започне
с първия официален
мач на тима за сезон
2017/18! Екипът администриращ проявата Ви
желае много положителни емоции с „белия”
тим през новия шампионат.
Здравко БОДЖОВ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА СЕЗОН 2016/17:
1. Сердер Сердеров
400 т.
2. Иван Минчев
287
3. Георги Петков
256
4. Божидар Васев
174
5. Омар Абуд
159
6. Ивайло Димитров
156
7. Николай Димитров
137
8. Емил Мартинов
130
9. Петко Христов
116
10. Георги Йомов
96
11. Янис Карабельов
87
12. Стефан Велков
68
13-14. Валери Домовчийски
64
13-14. Марио Кирев
64

15. Антонис Стериакис
16. Стефан Велев
17. Борислав Балджийски
18-19. Георги Пашов
18-19. Калоян Кръстев
20. Андреа Христов
21. Александру Джурджу
22. Мартин Станкев
23. Евгений Тюкалов
24. Александър Бранеков
25-27. Георг Илиев
25-27. Денис Майков
25-27. Наско Милев
28-29. Владимир Семерджиев
28-29. Никита Сергеев

44
41
28
24
24
23
22
9
8
7
6
6
6
5
5

Само „Берое“ с Бербатов
надви славистите лятото

Младите футболисти на „Славия“ ще
се конкурират за място с опитни нови
попълнения през новия сезон
нов се разписа от дузпа
в края на срещата, но
попадението бе без значение, тъй като „Славия“ вече водеше с три
точни изпълнения на
Димитров, Карабельов
и Йомов.
В единствения мач
срещу съперник от Първа лига селекцията на
Загорчич направи 0:0 с
„Пирин“ (Бл) в двуостър
мач, в който Димитров и
Китан Василев пропуснаха да донесат успеха.
С победа обаче отборът се поздрави срещу

„Созопол“, срещу който
Георги Йомов се отчете с много красив гол с
фалцов удар от границата на наказателното
поле в 35-ата минута.
В последната проверка „белите” разгромиха
новака във втора лига
„Струмска слава“ (Радомир) с 8:0. Пет пъти
се разписа Димитров, а
по веднъж Шоколаров,
К. Велков и каращият
проби нигериец Шикози
Мба.
Иван ЖИКОВ
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ПОДГОТОВКА, ЛЯТО 2017
22.06.2017 г.
„Славия“ - България (U19)
3:1
„Славия“: Петков, Буров,
Теодорис, Мутафчийски,
Бисе, Мартинов, Салибур
(освободен), Карабельов,
Василев, Минчев, Димитров
(Кирев, Величков, К. Велков,
Чукалов, Велев, Семерджиев,
Йомов, Стоев, Милев,
Шоколаров).
Голмайстори: 1:0 Димитров
(31), 2:0 Карабельов (40), 3:0
Йомов (60), 3:1 Ст. Иванов (79).
София, комплекс „Бояна“, 60
зрители.
26.06.2017 г.
„Славия“ - „Берое“ 0:1
„Славия“: Петков, Теодорис,
К. Велков, Матеус, Венков,
Велев, Мартинов, Минчев,
Йомов, Стоев, Димитров
(Кирев, Шоколаров,
Карабельов, Василев,
Семерджиев, Узунов, Милев,
Буров, Майков).
Голмайстор: 0:1 Бербатов (90).
Разглог, Градски стадион, 60
зрители.
30.06.2017 г.
„Славия“ - „Пирин“ (Бл) 0:0
„Славия“: Петков, Майков,
К. Велков, Матеус, Венков,
Мартинов, Велев, Стоев,
Минчев, Шамид, Димитров
(Кирев, Буров, Мутафчийски,
Шоколаров, Василев, Милев,
Семерджиев, Карабельов).
Разлог, Градски стадион, 70
зрители.
02.07.2017 г.
„Славия“ - „Созопол“ 1:0
„Славия“: Петков,
Мутафчийски, Матеус, К.
Велков, Венков, Мартинов,
Велев, Василев, Минчев,
Йомов, Димитров (Кирев,
Буров, Теодорис, Майков,
Шоколаров, Стоев, Милев,
Семерджиев, Карабельов,
Узунов, Мба).
Голмайстор: 1:0 Йомов (37).
Разлог, Градски стадион, 50
зрители.
06.07.2017 г.
„Славия“ - „Струмска
слава“ (Радомир) 8:0
„Славия“: Петков, Теодорис,
Матеус, К. Велков, Венков,
Мартинов, Велев, Василев,
Минчев, Йомов, Димитров
(Кирев, Буров, Майков,
Мутафчийски, Шоколаров,
Стоев, Милев, Семерджиев,
Карабельов, Узунов, Мба).
Голмайстори: Димитров-5,
Шоколаров, К. Велков, Мба.
Разлог, Градски стадион, 80
зрители.

ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА
ЛИГА – 2017/2018 г.
I кръг
14 юли 2017, 18:45 ч.
„Етър ВТ“ (В. Търново) –
„Локо“ (Пд)
14 юли 2017, 21:00 ч.
„Берое“ – „Верея“
15 юли 2017, 18:45 ч.
„Черно море“ – „Витоша“
15 юли 2017, събота, 21:00 ч.
„Славия“ – „ЦСКА-София“
16 юли 2017, 18:45 ч.
ПФК „Ботев“ (Пд) – ОФК
„Пирин“
16 юли 2017, 21:00 ч.
„Левски“ - „Лудогорец“
17 юли 2017, 20:30 ч.
„Септември-София“ – „Дунав
2010“
II кръг
21 юли 2017, 18:45 ч.
„Верея“ – „Черно море“
21 юли 2017, 21:00 ч.
„Витоша“ – „Етър ВТ“
22 юли 2017, 18:45 ч.
ОФК „Пирин“ – „СептемвриСофия“
22 юли 2017, 21:00 ч.
„ЦСКА-София“ – „Лудогорец“
23 юли 2017, 18:45 ч.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд)
23 юли 2017, 21:00 ч.
„Локомотив“ (Пд) – „Левски“
24 юли 2017, 20:30 ч.
„Дунав 2010“ – „Берое“
Програмата на „Славия“
според жребия:
III кръг „СептемвриСофия“ – „Славия“
IV кръг „Славия“ – „Берое“
V кръг „Черно море“ –
„Славия“
VI кръг „Славия“ – „Етър ВТ“
VII кръг „Левски“ –
„Славия“
VIII кръг „Славия“ –
„Лудогорец“
IX кръг „Локомотив“ (Пд)
– „Славия“
X кръг
„Славия“ –
„Витоша“
XI кръг „Верея“ – „Славия“
XII кръг „Славия“ – „Дунав
2010“
XIII кръг ОФК „Пирин“ –
„Славия“
Забележка: До
редакционното
приключване на броя БФС
оповести програмата
по дни и часове само за
първите два кръга.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ
ПФК „Славия” пуска сезонни пропуски за първенство
2017/18. Те струват по 80 лв. и могат да бъдат
закупени от административната сграда на клуба
(Бялата къща), както и от кафенето в сектор „А“ на ст.
„Славия”. Картите дават възможност за посещение на
всички домакински мачове на отбора от Първа лига и
турнира за купата на България. Еиничните билети за
всяко домакинство на „белите” са 10 лв.
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ри новия треньор „Славия“
ще
прекрати
експеримента да залага само и единствено
на млади футболисти
в състава. Това става
ясно от направената
през лятото селекция от
Загорчич.
Разбира се, талантите, изнесли на плещите
си миналия сезон, ще
продължават да получават шанс за изява.
Идеята на сръбския специалист е те да израстват около по-опитни
изпълнители, които да
вдигат тима в тежки моменти и да минимизират
„грешките на растежа“,
покрай които столичани
загубиха десетки точки в
миналия шампионат.
Две от новите попълнения са вече добре
познати на „бялата“
публика.
Защитникът
Костадин Велков, 28-годишният син на известния треньор Антон Велков, се завръща в клуба
след сезон 2013/14, в
който изигра десет срещи. Велков, който може
да се изявява и като централен бранител, и като
десен бек, дори се раз1.

Георги Петков
(капитан)
Вратар

Роден на: 14.03.1976 г.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 20.07.1997 г. в
мача от VII кръг „Нефтохимик” – „Славия” 0:1.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 164
Национален отбор: 18
мача.
12. Марио Кирев
Вратар

Опитни футболисти
подсилиха „Славия“
Златомир Загорчич върна
бивши „бели“ в състава

писа на два пъти, преди
да напусне и да пробва
късмета си в Германия
(„Вюрцбургер Кикерс“).
През 2015 г. се завърна
в България, за да помогне на новосформирания
„Локомотив“ (Сф) да
спечели промоция в трета дивизия, а в последния сезон игра в елита с
„Нефтохимик“.
Белия екип след двегодишна пауза отново
ще облече и халфът
Славчо
Шоколаров.
27-годишният
полузащитник записа 8 мача за
тима през 2015 г. После
се подвизава с променлив успех във втородивизионния „Поморие“,
в „Лудогорец“-ІІ, а за
последно и при първия
състав на шампионите

(3 мача, 1 гол).
При другите сигурни
нови попълнения също
водещ е опитът. На 33
години от „Черно море“
идва
екснационалът
Михаил Венков. Юноша
на столичния „Септември“, Венков изкарва
цялата си кариера у
нас. В продължение на
9 години е сред найстабилните изпълнители на „Литекс“, с който
печели две титли, три
купи и една суперкупа
на страната. Впоследствие за кратко е футболист на „Локо“ (Пд) и
ЦСКА, а от 2013 г. досега се подвизаваше на
„Тича“, където стигна до
купа и суперкупа през
2015-а.
На 26 години дебют

от XXVI кръг „Спартак”
(Вн) – „Славия” 2:1.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 48.
Младежки национален
отбор: 5 мача.

Роден на: 19.09.1999 г.
Юноша на клуба.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка в ППЛ.
Юношески национален
тим: 1 мач.

32. Антонис Стергиакис
Вратар

Роден на: 16.03.1999 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с „бялата” фланелка в ППЛ:
21.08.2016 г. в мача от IV
кръг „Славия” – „Левски”
0:4.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 8.
99. Мартин Величков
Вратар

Роден на: 15.08.1989 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с „бялата” фланелка в „А”ПФГ/
ППЛ: 25.04.2008 г. в мача

Изпълнителите

2. Димитър Буров
Защитник

в „Славия“ ще направи и нападателят Владислав Узунов. Узунов
играе еднакво добре и
като офанзивен полузащитник. В кариерата
си е носел екипите на
„Локомотив“ (Мездра),
„Сливен“,
„Брестник“,
„Димитровград“, „Калиакра“, „Хасково“, ЦСКА
и „Добруджа“, а в последния шампионат бе
сред ключовите фигури
на „Локомотив“ (ГО) с 22
срещи и 2 гола.
Пред договор с „белите“ са и още няколко футболисти, дошли
на проби. Бразилецът
с португалски паспорт
Матеус Биси идва от
иберийския
„Туризенше“ (трета дивизия), а
гъркът Теодорис Папа-

Роден на 28.07.1983 г.
Предстои му официален
дебют с „бялата“ фланелка в ППЛ.
Национален тим: 7 мача.
26. Теодорис
Папасоянопулос
Защитник

Роден на 31.08.1997 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 28.05.2016 г.
в двубоя от XXXVI кръг
„Славия” – „Монтана” 3:1.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 3.
Младежки национален
отбор: 2 мача.
Юношески национален
тим: 2 мача.
3. Михаил Венков
Защитник

Роден на 05.07.1994 г.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка в ППЛ
6. Костадин Велков
Защитник

соянопулос (22 г.) - от
„Агиниакос“ във второто
ниво на шампионата в
родината си. Място при
„Славия“ търсят още
Радко Мутафчийски (28
г., „Аполон“ (Лариса),
Гр) и Шикози Мба (19 г.,
„Жилина“, Слвк).
През лятото тима напуснаха две от ключовите фигури от предходния
сезон. Сердер Сердеров прекрати договора
по взаимно съгласие и
ще продължи кариерата си в родната Русия.
Божидар Васев също
разтрогна, като след митарства между „Пирин“
(Бл) и клуб в Полша, в
крайна сметка кара проби в Израел. Тръгнаха
си още Мартин Станкев
(„Етър-Велико
Търново“) и Александър Бранеков („Септември-София“).
Иван ЖИКОВ
Роден на 26.03.1989 г.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 5.10.2013 г. в
мача от XII кръг „Славия”
– ЦСКА 0:1.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 10.
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 2.
18. Даниил Майков
Защитник

Роден на 14.4.1997 г.
Официален дебют с „бялата” фланелка в ППЛ:
5.3.2017 г. в мача от XXIII
кръг „Славия” – „Нефтохимик” 0:3.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 3.
23. Радко Мутафчийски
Защитник

Изпълнителите

Бр. 145, лято 2017 г.

88. Матеус Биси да Силва
Защитник

Роден на 11.5.1989 г.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка в ППЛ.
13. Стефан Велков
Защитник

Роден на 19.03.1991 г.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка в ППЛ.
66. Абуд Омар
Защитник

Роден на 2.5.1989 г.
Официален дебют с „бялата” фланелка в ППЛ:
16.3.2017 г. в мача от XXV
кръг „Славия” – „Локомотив” (ГО) 3:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 12.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 2.
8. Славчо Шоколаров
Полузащитник

Роден на 12.12.1996 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 27.07.2013 г.
в мача от II кръг „Черно
море” – „Славия” 0:0.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 65.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 1.
Младежки национален
отбор: 9 мача, 1 гол.
Юношески национален
тим: 25 мача.

Роден на: 09.09.1992 г.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 03.03.2016 г. в
мача от XXIII кръг „Ботев”
(Пд) – „Славия” 0:1.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 42
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 1
Национален тим на Кения: 16 мача.

Роден на: 20.08.1989 г.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 27.02.2015 г. в
мача от XX кръг „Черно
море” – „Славия” 2:0.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 8.

27. Емил Мартинов
Полузащитник

73. Иван Минчев
Полузащитник

Роден на 18.03.1992 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 13.06.2009 г. в
мача от ХХХ кръг „Славия” – „Локомотив” (Сф)
2:2.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 56.

Роден на 28.5.1991 г.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 10.9.2016 г. в
мача от VI кръг „Славия”
– „Локомотив” (Пд) 5:2.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 26.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 5.

10. Янис Карабельов
Полузащитник

35. Георги Йомов
Полузащитник

4. Андреа Христов
Защитник

Роден на: 01.03.1999 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с „бялата” фланелка в ППЛ:
01.10.2016 г. в мача от IX
кръг „Славия” – „Верея”
3:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 19.
Юношески национален
тим: 13 мача.
15. Петко Христов
Защитник

Роден на: 01.03.1999 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с „бялата” фланелка в ППЛ:
29.07.2016 г. в мача от
I кръг „ЦСКА-София” –
„Славия” 2:0.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 28.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 1.
Юношески национален
тим: 34 мача, 1 гол.

Роден на 8.3.1996 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 28.9.2013 г. в
мача от XI кръг „Славия”
– „Левски” 0:1.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 54.
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 1.
Младежки национален
тим: 4 мача.
Юношески национален
тим: 24 мача.

Роден на 06.07.1997 г.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 21.02.2016 г.
в мача от XXI кръг „Славия” – „Черно море” 0:0.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 42
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 5
Младежки национален
тим: 1 мач.
Юношески национален
тим: 1 мач.

17. Стефан Велев
Полузащитник

71. Емил Стоев
Полузащитник

Роден на 17.1.1996 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 01.03.2014
г. в мача от XXV кръг
ЦСКА – „Славия” 3:0.
Мачове за „Славия” в
„А” ПФГ/ППЛ: 32
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 2
Младежки национален
тим: 2 мача
Юношески национален
тим: 23 мача, 2 гола.
22. Владимир
Семерджиев
Полузащитник

Роден на: 27.05.1995 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 17.05.2014 г.
в мача от ХL кръг „Славия“ - „Пирин“ (ГД) 2:0
Мачове за „Славия” в
„А” ПФГ/ППЛ: 49
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 1
Младежки национален
тим: 2 мача.
33. Китан Василев
Нападател

Роден на: 19.02.1997 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с
„бялата” фланелка в „А”
ПФГ/ППЛ: 17.05.2014 г.
в мача от XIV кръг „Славия” – „Пирин” (ГД) 2:0.
Мачове за „Славия” в
„А” ПФГ/ППЛ: 10.
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 0.
Юношески национален
тим: 7 мача.
7.

Наско Милев
Нападател

9

Роден на: 18.07.1996 г.
Официален дебют с „бялата” фланелка в ППЛ:
20.02.2017 г. в мача от ХХ
кръг „Славия” – „Лудогорец” 0:2.
Мачове за „Славия” в ППЛ:
9.
Голове за „Славия” в ППЛ:
1.
77. Владислав Узунов
Нападател

Роден на: 26.05.1991 г.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка
в ППЛ.
14. Ивайло Димитров
Нападател

Роден на: 26.03.1989 г.
Официален дебют с „бялата” фланелка в „А” ПФГ/
ППЛ: 19.04.2015 г. в мача
от XXVI кръг „Черно море”
– „Славия” 1:1.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 59.
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 17.
19. Калоян Кръстев
Нападател

Юноша на клуба.
Официален дебют с „бялата” фланелка в „А” ПФГ/
ППЛ: 07.12.2015 г. в мача
от XIX кръг „Славия” – „Локомотив” (Пд) 3:0.
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 37.
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ/ППЛ: 1.
Юношески
национален
тим: 24 мача, 5 гола.
Спортно-технически щаб
Старши треньор:
Златомир Загорчич
Помощник: Мартин Кушев
Треньор на вратарите:
Радостин Станев
Кондиционен треньор:
Милан Димитрич
Лекар: д-р Любен Ангелов
Домакин:
Венцислав Савов

Младата смяна
10 Бр. 145, лято 2017 г.
Славистите до 19 години стигнаха
„само” до сребърните медали
„Славия“ не успя да
защити титлата си от
миналия сезон в Елитната юношеска група
на България до 19 години и остана на второто
място в крайното класиране. В последните три
кръга от шампионата
славистите не съумяха
да запишат нито една
победа и изостанаха на шест точки след
„ЦСКА-София”. Воденият от старши треньора
Ивайло
Семерджиев
тим игра стабилно през

			

цялата кампания, но
проблеми със състава
в последните дни от
първенството
попречиха на славистите за
втора поредна година
да ликуват със златните
медали.
Слабата
поредица
в последните седмици
започна с поражение с
0:2 като гост в дербито
с „Левски“. Последва и
много изненадваща загуба с 1:2 у дома срещу
пловдивския
„Ботев“.
Във финалния кръг

ни голови положения, а
един път и гредата помогна на домакините да
не загубят мача.
„Славия“
финишира с актив от 67 точки
след 21 победи, 4 равенства и 5 загуби при
голова разлика 74-27.
През по-голямата част
на втората половина
на сезона „белите“ изоставаха в класирането
след „ЦСКА-София”.
В шампионата при
17-годишните „Славия“
изпрати колеблив полу-

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНИЯ

Елитна юношеска група
до 19 години:
16 кръг
„Славия” – „ЦСКА-София”
17 кръг
„Лудогорец” (Разград) – „Славия”
18 кръг
„Славия” – „Нефтохимик”
19 кръг
„Сливен” – „Славия”
20 кръг
„Славия” – ОФК „Пирин” (Благоевград)
21 кръг
„Дунав 2010” (Русе) – „Славия”
22 кръг
„Славия” – „Монтана”
23 кръг
„Септември” (София) – „Славия”
24 кръг
„Славия” – „Верея” (Стара Загора)
25 кръг
„Локомотив” (Пловдив) – „Славия”
26 кръг
„Славия” – „Ботев” (Враца)
27 кръг
„Славия” – „Берое”
28 кръг
„Левски” – „Славия”
29 кръг
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)
30 кръг
„Черно море” – „Славия”
Крайно класиране:
1. „ЦСКА-София” 30 22
2. „СЛАВИЯ”
30 21
3. „Лудогорец” 30 20
4. „Ботев” (Пд) 30 20
5. „Левски”
30 19
6. „Септември” 30 17
7. „Дунав 2010” 30 14
8. „Берое”
30 11
9. „Пирин”
30 13
10. „Ч. море”
30 11
11. „Локомотив” 30 10
12. „Монтана” 30 9
13. „Ботев” (Вр) 30 9
14. „Нефтохимик” 30 7
15. „Верея”
30 7
16. „Сливен”
30 0

„белите“ завършиха наравно 2:2 във Варна с
„Черно море“. Денислав
Ангелов даде аванс в
полза на варненци в
деветата минута, но
Христо Тодоров изравни след точно половин
час игра.
В
33-ата
минута
„Черно море” отново излезе напред с ново попадение на Ангелов, а в
65-ата минута Тодоров
фиксира крайното 2:2.
До края „белите“ пропуснаха няколко изгод-
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2
2
4
3
1

1
5
6
9
8
8
11
12
16
14
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1:2
1:2
2:2
0:2
3:0
1:0
3:1
1:4
5:0
0:1
5:1
2:1
2:0
1:2
2:2

77-19 73 т.
74-27 67
90-25 64
86-35 61
78-32 60
49-37 56
47-52 47
53-44 40
45-73 40
61-62 38
44-40 36
46-78 29
33-67 29
25-52 25
21-68 24
19-137
1

Елитна юношеска група
до 17 години
16 кръг
„Левски” – „Славия”
2:0
17 кръг
„Славия” – Спартак С94” (Пловдив) 4:0
18 кръг
„Марек 1915” (Дупница) – „Славия” 0:3
19 кръг

„Славия” – ОФК „Пирин” (Благоевград)
20 кръг
„Локомотив” (Пловдив) – „Славия”
21 кръг
„Славия” – ОФК „Спартак-Плевен”
22 кръг
„Берое” – „Славия”
23 кръг
„Славия” – „Септември” (София)
24 кръг
„ЦСКА-София” – „Славия”
25 кръг
„Славия” – „Ботев 2002” (Пловдив)
26 кръг
„Монтана” – „Славия”
27 кръг
„Черно море” – „Славия”
28 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”
29 кръг
„Лудогорец” (Разград) – „Славия”
30 кръг
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)
Крайно класиране:
1. „Лудогорец” 30 25
2. „Черно море” 30 21
3. „Септември” 30 20
4. „ЦСКА-София” 30 18
5. „Ботев” (Пд) 30 15
6. „Берое”
30 13
7. „Локомотив” 30 15
8. „Левски”
30 15
9. „Славия”
30 14
10. „Пирин”
30 12
11. „Монтана” 30 12
12. „Левски-Р-ски” 30 11
13. „Ботев 2002” (Пд) 30 7
14. „Марек 1915” 30 5
15. „Спартак С94” 30 2
16. „Спартак-Пл” 30 1

5
4
4
3
5
8
2
2
4
5
5
6
5
3
5
2

0
5
6
9
10
9
13
13
12
13
13
13
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1:0
1:6
4:1
3:0
0:1
2:1
2:2
1:0
3:1
1:2
5:1
5:0

97-9 80 т.
74-19 67
55-22 64
72-29 57
65-43 50
60-43 47
51-49 47
63-38 47
60-41 46
44-39 41
41-58 41
53-49 39
35-61 26
31-112 18
13-89 11
18-131 5

Елитна юношеска група до 15
години, Югозападна зона:
16 кръг
„Септември” (София) – „Славия”
17 кръг
„Славия” – „Елит” (София)
18 кръг
„Левски” – „Славия”
19 кръг
„Славия” – „ЦСКА-София”
20 кръг
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Славия”
21 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)
22 кръг
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Славия”
23 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт”

4:3
3:2
5:1
0:0
0:4
2:0
1:3
2:0

Младата смяна
сезон и завърши едва
на девето място. В тази
възрастова група шампион стана „Лудогорец“
(Разград), а славистите
приключиха
участието си в първенството с
разгромен домакински
успех с 5:0 срещу „Ботев“ (Пловдив).
Възпитаниците
на
старши треньора Цветослав Алтънов белязаха спад в сравнение с
есента, когато финишираха на петата позиция.
След 30 изиграни
кръга „белите” са с 46
точки от 14 победи, 4
равенства и 12 поражения, а головата разлика
на отбора е 60-41.

Страниците подготви Асен ДАСКАЛОВ
24 кръг
„Витоша” (Бистрица) – „Славия”
25 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”
26 кръг
„Лъвчета” (София) – „Славия”
27 кръг
„Славия” – ОФК „Пирин” (Благоевград)
28 кръг
„Славия” почива
29 кръг
„Царско село” – „Славия”
30 кръг
„Славия” – Чавдар” (Етрополе)
Крайно класиране:
1. „Левски”
28
2. „ЦСКА-София” 28
3. „СЛАВИЯ”
28
4. „Левски-Раковски” 28
5. „Локомотив”
28
6. „Септември”
28
7. „Царско село”
28
8. „Пирин”
28
9. „Пирин 2001”
28
10. „Чавдар”
28
11. „Велбъжд”
28
12. „Витоша”
28
13. „Лъвчета”
28
14. „ДИТ Спорт”
28
15. „Елит”
28

28
20
20
17
16
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11
9
8
7
7
6
4
4

0 0
6 2
3 5
4 7
4 8
10 7
3 13
4 13
5 14
7 13
3 18
2 19
3 19
3 21
3 11

0:3
4:0
0:3
2:0

2:5
2:0

136-16 84т.
109-16 66
89-27 63
53-33 55
68-49 52
56-39 43
60-47 39
50-56 37
31-62 32
32-53 31
28-88 24
30-100 23
20-67 21
26-88 15
35-82 15

Държавно първенство:
Осминафинал, първи мач
„Славия” – „Берое”
Втори мач
„Берое” – „Славия”
Четвъртфинал, първи мач
„Славия” – „Етър” (В. Търново)
Втори двубой
„Етър” (В. Търново) – „Славия”
Полуфинал, първи мач
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)
Втори мач
„Ботев” (Пловдив) – „Славия”

3:0
1:3
0:1
4:6
1:1
5:2

Софийско първенство, деца „Б”,
родени 2003 година, първа група
15 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия”
16 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт”
17 кръг
„Национал” – „Славия”
18 кръг
„Славия” – „Спортист 13”
19 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)
20 кръг
„Септември” – „Славия”

0:1
3:0
4:1
4:0
0:0
0:0

21 кръг
„Славия” – „ЦСКА-София”
22 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)
23 кръг
„Левски” – „Славия”
24 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”
25 кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”
26 кръг
„Славия” – „Национал”
27 кръг
„Спортист 13” – „Славия”
Крайно класиране:
1. „Левски” 27 27
2. „ЦСКА-Сф” 27 20
3. „СЛАВИЯ” 27 15
4. „Национал” 27 15
5. ДИТ Спорт 27 11
6. „Локо”
27 10
7. „Спортист 13”27 8
8. „Септември” 27 7
9. „Чавдар” 27 5
10. „Левски-Р-ски” 27 5
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1:4
5:0
6:0
6:1
2:3
0:3
0:3

135-8 81 т.
124-37 62
58-42 48
92-61 47
49-45 37
46-49 34
43-74 30
35-87 23
29-133 16
27-102 15

Софийско първенство,
подготвителна група
футбол 11, родени 2004 г., втора
фаза на група „А”
1 кръг
„Славия” – „Миньор” (Перник)
2 кръг
„Ферион” – „Славия”		
3 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”
4 кръг
„ЦСКА-София” – „Славия”
5 кръг
„Славия” – „Левски”
6 кръг
„Витоша 13” – „Славия”
7 кръг
„Славия” – „София спорт”
8 кръг
„Славия” – „Национал”
9 кръг
„Септември” – „Славия”
10 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт”
11 кръг
„Лъвчета” – „Славия”
Крайно класиране:
1. „ЦСКА-София” 11 11
2. „Левски”
11 8
3. „ДИТ Спорт” 11 7
4. „Витоша 13” 11 7
5. „СЛАВИЯ”
11 7
6. „Национал” 11 5

0
2
1
1
1
3

0
1
3
3
3
3

3:0
0:1
2:0
1:0
1:3
2:0
8:0
2:2
1:3
2:1
0:4
48-1
42-12
30-9
35-10
26-10
29-14

33 т.
26
22
22
22
18
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Достойно представяне
за родените 2002-а г.
В първенството на
България за тази възрастова група „белите“ достигнаха до полуфиналите, където пловдивският
„Ботев“ се оказа непреодолимо
препятствие.
Водените от треньора
Петър Шопов слависти
завършиха на трето място
в Югозападната зона на
Елитната юношеска група до 15 години. Активът
на отбора е 63 точки и той
им позволи да участват в
осминафиналите в шампионата, където противник бе „Берое“. С три гола
при победата над старозагорци 3:0 у дома се отличи Красимир Панчев.
Още в 4-ата минута
след отлично двойно
подаване той беше изведен на голова позиция
и технично даде аванс
за младите слависти.
Превъзходството на „белите“ продължи през
цялата среща и в 54-ата
7. „Миньор”
11
8. „Левски-Р-ски” 11
9. „Септември” 11
10. „Лъвчета”
11
11. „Ферион”
11
12. „София Спорт”11

3
3
3
2
2
0

3
2
2
1
0
0

5
6
6
8
9
11

минута отново Панчев се
разписа след изпълнение
на корнер. В последните
секунди след бърза контра тимът на „Славия“
реализира третия си
гол в двубоя, като точен
отново беше Панчев.
„Берое“ се отърва от разгром, като на два пъти
гредите помогнаха на
старозагорци да не инкасират нови попадения във вратата си след
мощни удари на Валери
Попов и Александър Добчев.
В реванша с хеттрик
отново се отличи Красимир Панчев, а славистите записаха успех с 3:1.
Веднага след началото
на втората част голмайсторът даде аванс за „белите“ след дузпа. Въпреки, че после домакините
изравниха чрез Димитър
Спасов, в последните 12
минути Панчев отново
се разписа на два пъти.

22-20 12
13-27 11
12-33 11
16-39 7
10-56 6
8-60
0

Софийско първенство, футбол 9,
родени 2005 г., втора фаза от група „А”
1 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия”
0:1
2 кръг
„Славия” – „Витоша 13”
2:0
3 кръг
„Септември” – „Славия”
0:2
4 кръг
„Славия” – „Национал”
0:1
5 кръг
„Левски” – „Славия”
1:2
6 кръг
„Славия” – „Метал” (Перник)
1:0
7 кръг
„Локомотив” (София) – „Славия”
0:1
8 кръг
„Славия” – „Миньор” (Перник)
11:0
9 кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”
1:3
10 кръг
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Славия” 1:1
11 кръг
„Славия” – „ЦСКА-София”
3:1
12 кръг
„Сливнишки герой” – „Славия”
0:5
13 кръг
„Славия” – „Царско село”
1:3
14 кръг
„Академик 1947” – „Славия”
0:2
15 кръг
„Славия” – „София Спорт”
4:0
Крайно класиране:
1. „Царско село” 15 13
2. „Национал” 15 12
3. „СЛАВИЯ”
15 12
4. „Левски”
15 9
5. „ДИТ Спорт” 15 8
6. „Метал”
15 8
7. „Академик 1947” 15 5

2
2
1
3
4
4
3

0
1
2
3
3
3
7

56-5 41 т.
35-5
38
39-8
37
33-12 30
34-12 28
15-7
28
21-20 18

8. „Пирин 2001” 15
9. „Миньор”
15
10. „Левски-Р-ски”15
11. „Септември” 15
12. „Сливнишки герой” 15
13. „ЦСКА-София” 15
14. „Локомотив” 15
15. „Витоша 13” 15
16. „София Спорт”15

4
5
4
4
3
3
3
2
3

На
четвъртфиналите
славистите изненадващо отстъпиха с 0:1 срещу „Етър” (ВТ) в първата
среща, но взеха сладък
реванш с 6:4 при гостуването. С три гола за „белите“ този път се отличи
Тома Ушагелов, а на два
пъти се разписа добре
познатия Панчев. Един
гол реализира и Александър Дилов. Така „белите” продължиха напред
с общ резултат 6:5, макар
на почивката на втория
двубой великотърновци
да водеха с 4:3!
Стигна се до полуфиналите, а първата среща с
„Ботев“ (Пловдив) у дома
завърши наравно 1:1. В
37-ата минута Тома Ушагелов реализира за 1:0.
Пет по-късно Красимир
Панчев можеше да направи резултата 2:0, но
ударът му не затрудни
вратаря на гостите Милко
Баданов. В последната
5
2
3
1
4
3
2
4
1

6 16-25
8 16-36
8 11-24
10 12-33
8 11-23
9 18-50
10 9-29
9 5-25
11 12-29

17
17
15
13
13
12
11
10
10

Софийско първенство футбол 7,
родени 2006 г., втора фаза в група „А”
1 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”
2 кръг
„Миньор” (Перник) – „Славия”
3 кръг
„Славия” – „Олимпия”
4 кръг
НСА – „Славия”
5 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт”
6 кръг
„Локомотив” (София) – „Славия”
7 кръг
„Славия” – „Марек 1915”
8 кръг
„Славия” – „Витоша 13”
9 кръг
„Царско село” – „Славия”
10 кръг
„Славия” – „Левски”
11 кръг
„Национал” – „Славия”
12 кръг
„Славия” – „Ком-98”
13 кръг
„ЦСКА-София” – „Славия”
Крайно класиране:
1. „Витоша 13” 13 12
2. „Левски”
13 10
3. „Царско село” 13 8
4. „СЛАВИЯ” 13 8
5. „Национал” 13 8
6. „ЦСКА-София” 13 6
7. НСА
13 6
8. „Ком- 98”
13 5

1
2
2
2
1
3
2
4

0
1
3
3
4
4
5
4

60-12
45-11
46-18
42-15
49-20
34-29
30-30
19-20

3:1
0:5
5:1
1:1
3:0
0:8
6:0
1:4
2:1
2:3
2:5
2:1
0:0
37 т.
32
26
26
25
21
20
19

70-а минута на двубоя
Иво Казаков изравни
след точно изпълнение
на пряк свободен удар.
На реванша славистите допуснаха четири
гола за малко повече
от четвърт час и това
се оказа решаващо за
крайния изход на двубоя
на базата в Коматево.
Домакините откриха в
3-ата минута отново чрез
Казаков. Но още след
изпълнението на центъра
се стигна до равенство
чрез Ушагелов, който се
възползва от няколкото
рикошета пред вратата на “жълто-черните”.

9. „ДИТ Спорт” 13
10. „Левски-Р-ски” 13
11. „Локомотив”13
12. „Марек 1915” 13
13. „Олимпия” 13
14. „Миньор” 13

5
4
3
2
2
0

1
1
0
2
0
3

7
8
10
9
11
10

24-24
17-32
18-57
13-41
21-55
10-64

16
13
9
8
6
3

Софийско първенство футбол 7,
родени 2007 г., втора фаза в група „А”
1 кръг
„Славия” – „Ферион”
2 кръг
„Славия” – „Царско село”
3 кръг
„Метал” (Перник) – „Славия”
4 кръг
„Славия” – НСА
5 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия”
6 кръг
„Славия” – „Олимпия”
7 кръг
„Национал” – „Славия”
8 кръг
„Славия” – „Левски”
9 кръг
„Лъвчета” – „Славия”
10 кръг
„Славия” – „Марек 1915”
11 кръг
„Сливнишки герой” – „Славия”
12 кръг
„Славия” – „РД Спорт”
13 кръг
„Ком-98” – „Славия”
Крайно класиране:
1. „Царско село” 13 11
2. НСА
13 11
3. „СЛАВИЯ”
13 8
4. „Метал”
13 7
5. „Олимпия”
13 8
6. „Левски”
13 7
7. „Национал”
13 6
8. „Левски-Р-ски” 13 5
9. „Марек 1915” 13 4
10. „РД Спорт”
13 4
11. „Сливнишки герой”13 3

1
1
4
5
0
2
2
3
2
2
2

1
1
1
1
5
4
5
5
7
7
8

12:0
3:4
0:0
0:0
0:5
4:1
2:2
1:1
0:2
7:0
0:2
4:2
0:3

64-15 34 т.
54-13 34
46-11 28
19-7
26
30-18 24
30-17 23
30-24 20
28-25 18
15-39 14
18-34 14
17-31 11

11

Сетне в рамките на само
шест минути от 11-та
до 17-та преднината на
пловдивчани вече бе от
три гола. Второто полувреме започна много
добре за “белите” и Кристиян Тодоров се разписа за 2:4. Сетне младите
слависти направиха половин дузина пропуски
и могат да съжаляват,
че не вкараха поне още
едно попадение. Стигна
се до третата минута на
добавеното време, когато
Станислав Шопов оформи крайното 5:2. В последствие пловдивчани
спечелиха титлата.

12. „Лъвчета”
13. „Ком- 98”
14. „Ферион”

13 3 0 10 19-32
13 1 2 10 10-34
13 0 0 13 14-94

9
5
0

Софийско първенство футбол 5,
родени 2008 година
12 кръг
„Национал” – „Славия”
13 кръг
„Славия” – „Царско село”
14 кръг
„София Спорт” – „Славия”
15 кръг
„Марек 1915” – „Славия”
16 кръг
„Славия” – „Олимпия”
17 кръг
„Елит-София” – „Славия”
18 кръг
„Славия” – ДИТ Спорт”
19 кръг
„Левски” – „Славия”
20 кръг
„Славия” – „Лъвчета”
21 кръг
„ЦСКА-София” – „Славия”
22 кръг
„Славия” – ЕСФА
Крайно класиране:
1. „Левски”
22 19 2
2. „Национал” 22 19 1
3. „Царско село” 22 18 0
4. „СЛАВИЯ” 22 17 1
5. „Лъвчета” 22 11 2
6. „ЦСКА-Сф” 22 10 2
7. ЕСФА
22 8 2
8. „Олимпия” 22 6 2
9. „София Спорт” 22 4 5
10. „Марек 1915” 22 5 2
11. „Елит-София” 22 2 2
12. „ДИТ Спорт” 22 2 1

1
2
4
4
9
10
12
14
13
15
18
19

6:0
3:1
1:6
0:7
9:0
0:3
10:0
1:1
0:1
1:6
9:1
118-19 59 т.
177-20 58
167-28 54
120-34 52
64-56
35
50-102 32
55-93
26
47-83
20
34-106 17
42-132 17
25-102
8
28-152
7

12
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Баскетбол
Трибуните в зала
„Триадица” бяха
пълни по време на
турнира

Атака на капитанката на „Славия” Ванеса Маринова по време
на финалния двубой

Е

дна
похвална
инициатива
на
БК
„Славия”,
най-сетне стана факт и с
подкрепата на „София –
Европейска столица на
спорта”. От 3 до 5 март
2017 г., в зала „Триадица“, се проведе първият
Международен турнир за
кадетки „Ваня Войнова“,
в памет на легендарната баскетболистка на
„белия” тим. Дебютното
издание на надпреварата събра силни отбори,
представители на найпрестижните европейски
школи на нации с традиции в този спорт: „Озона”
(Испания), „Санга” (Италия), „Радивое Корач”
(Сърбия) и „Славия”.
„Ваня Войнова е икона
в историята на българския спорт и ще направим всичко възможно
тази надпревара да стане традиционна и да се
разрасне”, заяви на пресконференцията преди
старта на проявата президентът на БФ Баскетбол Георги Глушков.
С приветствие към
състезателки, гости и
зрители, на откриването

на играта с оранжевата
топка. Младите баскетболистки на „Славия”
тръгнаха с убедителна
победа. В дебютния си
мач надиграха със 17
точки разлика „Санга”
- 64:47. С успех се поздрави и „Корач”, който
нямаше проблеми срещу „Озона”. Сръбкините
взеха победата с огромна
преднина – 67:23. В следващите срещи „Корач”
записа втори успех, като
сломи „Санга” с 57:28 и
така си осигури място на
финала. Малко по-късно
това сториха и „белите”
след 46:38 над „Озона”.

Баскетбол
за бронза „Санга” победи „Озона” с 30:21.
„Честитя на призьорите и искам да поздравя
организаторите
от
София - Европейска
столица на спорта и БК
„Славия” за чудесната
идея да осъществят
този турнир в памет на
една от най-великите в
българския спорт“, заяви в приветствието си
министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева, която връчи
Купата на шампионките.
Сред
официалните
гости на закриването и
връчващи медалите бяха

Успешен първи турнир
в чест на Ваня Войнова
Ваня Войнова е легендарна баскетболистка,
със „Славия” е европейски шампион през 1959 и
1963 г. Участва на три световни първенства,
като през 1959 г. в Москва печели сребърен медал, а тя е обявена за най-добър център. Има и
бронз от Перу през 1964 г. Определена е за №1
на Европа през 1958 г., когато българките печелят златен медал на Европейското в Лодз. Тя
е и сребърна медалистка от Евро-62 г. в Мюлуз.
Носителка е на 12 републикански титли (19531965 г.). В актива си има и пет купи на страната. Тя е първият Спортист № 1 на България
е за 1958 г. През 2001 г. Войнова е приета за
почетен член на „Залата на славата“ в Ноксвил,
САЩ. Тя е и единствената спортистка, на която има кръстено училище – 132 СУ.
на турнира, състояло се
на връх Националния ни
празник, пък се обърна
синът на голямата Войнова Росен Барчовски, който благодари на организаторите и пожела успех
на проявата: „Една прекрасна идея става реалност, роди се нещо много важно и полезно за нашите девически отбори.
Силно съм развълнуван,
надявам се Купа „Ваня
Войнова“ да се превърне
в традиционна и да събира още и още силни тимове в бъдеще“, каза още
Барчовски. По време на
Откриването приветствия
отправиха също и президентът на БК „Славия”
Васил Йотов и общинският съветник Николай Ни-

колов. „Вярвам, че сред
вас, сред участниците
в този турнир е бъдещата Ваня Войнова“, заяви Николов, предал поздравления към участниците от кмета на София
Йорданка Фандъкова.
След тържeствените
слова, бе време за старт

С спора за отличието
тимът на „Корач” надигра
домакините от „Славия”
със 71:48. „Белите” вицешампионки отстъпиха
само пред западните
ни съседи, като момичетата на треньорката
Силвия Пеева бяха категорично с класа над

още Анатоли Илиев - организационен секретар
на София - Европейска
столица на спорта-2018,
Васил Йотов - президент
на БК „Славия”, Николай Николов - член на
Комисията за младежта,
децата и спорта към Столична община, в залата
бе и Мила Андреева изпълнителен директор
на София - Европейска столица на спорта.
Тук бяха още изтъкнатите баскетболистки от миналото и съотборнички
на Ваня Войнова – Дора
Кузова и Тина Динева.
Носителите на олимпийски медали славистки
Гергина Скерлатова и
Снежана Михайлова. В
залата бяха и двете внучки на Ваня - Ивета и Лора
Барчовски. Наградата за
най-много борби спечели

„Белите” заслужиха
сребърните медали

Обща снимка на всички участващи отбори след закриването на турнира

италианки и испанки,
класирали се съответно на трето и четвърто
място, след като в мача

Ася Калева от „Славия”,
а с най-много асистенции е съотборничката й
Анна Петкова.
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„Славия”
спечели титла и
купа за жени в
„А” група
„Белите”
стигнаха
до първото място след
успех като гост на 26
март в последния кръг
над „Черно море Одесос” със 74:71. Това бе
общо 15-ата победа за
тима, воден от Силвия
Пеева, който има и 3
загуби. След славистките е „Рилски спортист” с 14-4, следван от
варненки също с 14-4.
Гергана Иванова бе найрезултатна за последния
успех с 19 точки и 7 борби, а Виктория Иванова

Двата трофея, които спечелиха славистките бяха връчени на 17 май
направи дабъл-дабъл с
16 т. и 11 отнети топки.
Капитанът Антония Филипова пък записа 14
борби и 13 т.
Преди това баскет-

болистките на „Славия”
спечелиха няколко много важни двубои трасирали пътя към титлата.
Първият от тях бе в Самоков още при подновя-

ването на шампионата
след първия дял на 18
февруари. Финалният
акорд на срещата дойде
при 80:76 за гостенките,
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след продължения. Седмица по-късно у дома бе
разгромен съставът на
„Монтана” – 74:59. Нелепо бе загубена само
една среща от пролетната кампания в залата
на НСА срещу едноименния тим с 52:57, за
да дойдат заключителните победи. Особено
сладка бе тази срещу
най-стария
съперник
– „Левски” с 65:36. Сливенският „Тони-7” също
бе разгромен – 78:47.
Във Варна „белите”
спечелиха и купата на
БФБ, след успех на 16
май в полуфинала над
„Балкан” (Ботевград) с
60:53. На следващия
ден в сблъсък за трофея
те доказаха категорично
класата си, като сломиха и домакините от „Черно море Одесос” с 81:63.

И „белите” кадетки направиха дубъл
Успешната серия на баскетбола в „Славия” през
2017 г. бе доразвита и от кадетките. Момичетата селектирани в последните две-три
години и водени от тогава досега от Силвия Пеева показаха голямото си израстване
този сезон. Заслуга затова
има и ръководството в лицето на президента Васил Йотов и изпълнителният директор Гиргина Скерлатова. Те
заедно с подкрепата и на родителите на момичетата подсигуриха и турнир в Италия, и
стартирането на надпреварата за приза „Ваня Войнова”.
Всичко това, заедно с несъмнения потенциал на състезателките и дългогодишната
добра работа на треньорката им се отплати напълно
през тази кампания. След
края на сезона Силвия Пеева резюмира постигнатото:
„Страшно много се гордея с
момичетата и с факта, че
станахме такъв колектив.
Благодаря им за това, което
направиха. Също така искам
да им кажа да продължават
усилено да се трудят и да
вярват в мечтите си, защото човек е такъв, каквито мечти има.” Но всичко по
реда си. Първо бе спечелена
националната купа, а след
това и шампионския трофей.
На заключителния турнир в
столичната зала „Румен Пейчев” славистките бяха безапелационни и записаха пет
победи от толкова мача в пет
последователни дни. В пред-

Славия” –
шампион,
але, але...

Избраната за
MVP на турнира
Десислава Катранджиева реже
мрежичката на
коша

Мигът на
голямата
радост
за отбор и
треньор
варителната си група „белите” започнаха наказателната си акция на 7 юни, като
първа жертва бе „Миньор”.
Срещу перничанки, водени от
трикратната шампионка със
„Славия” Евладия Славчева,
бе фиксирано 85:45. Това бе и
сладък реванш, след загубените бронзови медали срещу
същия съперник в по-долната
възрастова група преди две

лета. На другия ден „бялото”
превъзходство призна и „Нефтохимик” (Бургас) – 63:45.
Класирането за следващата
фаза вече бе факт, но нова
победа, сега над „Черно
море” (Варна) затвърди класата – 75:69. Полуфиналът
със столичния „Септември”
бе истинска битка, но с воля
и характер младите славистки отново ликуваха – 72:66.

Дойде време и
за големия финал.
На 11 юни
зрителите видяха зрелищен
сблъсък и отново
щастливите 6 точки
аванс за „белите” бяха факт.
Сега шампионско – 56:50. И
настана време за голямата
радост! Пръските от шампанско още не бяха изсъхнали,
а щастливите победителки
хвърлиха във въздуха любимия „тренер”. По стара традиция бе срязана и мрежичката
от последния кош, а купонът
продължи до късно вечерта
с банкет от клуба, последван
от танци и добро настроние
за всички!
Страниците подготви
Камен ОГНЯНОВ
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Волейбол

Ледени спортове

„Белите” играха финал
за купата на страната
„Славия“ достигна до
заключителния двубой
за купата на България
по волейбол при жените. „Белите“, водени от
старши треньора Иван
Димитров, играха в
сблъсъка за трофея за
първи път от 10 години,
но този път не успяха
да зарадват своята вярна публика с отличието.
Славистките отстъпиха
срещу хегемона от последните сезони „Марица“ (Пловдив).
Надпреварата
за
националната купа се
проведе в столичната
зала „Христо Ботев“, а
в състава на „Славия“
специално за турнира личаха имената на
опитните
националки Русена Сланчева,
Юлия Стоянова и Лора
Китипова. Това даде
допълнителен импулс
на
младите
волейболистки, които има-

ха някои силни изяви
през изминалия сезон.
В група „А“ на надпреварата съперници
на славистките бяха
съставите на „Марица“
и „Казанлък Волей“. Отказването на „Бургас
2007“ остави „белите“
само с два съперника в
дебютните дни на турнира за националната
купа. В първия си мач
„Славия“ отстъпи с 0:3
срещу
пловдивчанки,
но в решителната среща за второто място
победи „Казанлък Волей“ с 3:1 и си спечели правото да участва
в полуфиналите. Там
съперник бе „Левски“,
който също бе подсилен от опитни волейболистки, играли в силни
първенства на страни
от Западна Европа.
Славистките на два
пъти изоставаха в резултата с 0:1 и 1:2, но

съумяха да сътворят
мечтания обрат до 3:2,
осигурил им участието
в двубоя за трофея. В
решителната пета част
„белите“ успяха да победят с 15:12 след
много силната си игра
в самия край на гейма.
Във финалния двубой
„Славия“ получи сериозна подкрепа от своята агитка, но класата
на „Марица“ си каза
думата и пловдивският
отбор спечели в три гейма. След края на срещата „белите“ волейболистки благодариха на

Х

Славистките отново накараха феновете да
почувстват тръпката от участие на финал
своите верни фенове за
мощните скандирания
от първата до последната минута в срещата.
„Белите“ успяха да
натрупат четири пункта

Турнир за купата на България, група „А“:
„Марица” (Пловдив) – „Славия” 3:0 (25:11, 25:19, 25:14)
„Славия” – „Казанлък Волей” 3:1 (26:24, 15:25, 25:22, 25:19)
Крайно класиране в групата:
1. „Марица”
2 2 0 6:0 6 точки
2. „СЛАВИЯ”
2 1 1 3:4 3
3. „Казанлък Волей” 2 0 2 1:6 0
Полуфинал:
„Славия” – „Левски”
3:2 (23:25, 25:22, 15:25, 25:13, 15:12)
Финал:
„Марица” (Пловдив) – „Славия” 3:0 (25:15, 25:18, 25:12

Славистите
Илиян Преспов
(вдясно) и Аспарух
Аспарухов спечелиха
индивидуални награди
от държавното
първенство

Славистките отстъпиха
на четвъртфиналите
в първеството за 2017 г.

„Славия“
отпадна
на четвъртфиналите в
държавния шампионат
по волейбол при жените.
Съперник на славистките в директните елиминации през март беше
„Казанлък Волей“, а по
споразумение
между
двата клуба срещите се
играха в зала „Багира“ в
Казанлък.
Домакините победиха
на два пъти с по 3:0, а
„белите“ не успяха да се
противопоставят успешно на своя по-класен
съперник, завършил с
три точки аванс пред
„Славия“ в края на редовния сезон.
„Белите“ волейболистки финишираха пети преди плейофите, след като

не успяха да затвърдят
добрите впечатления от
първата част на шампионата. В последния 14-ти
кръг от редовния сезон
„Славия“ загуби драматично с 2:3 като гост срещу „Казанлък Волей“ и
пропусна шанса да завърши на четвърта позиция
в крайното класиране.
Преди това славистките записаха служебна
победа срещу отказалия
се от участие състав на
„Бургас 2007“, но допуснаха ново поражение в
пет гейма срещу „Левски“. Драматичната загуба срещу „сините“ също
попречи на водения от
Иван Димитров отбор да
прибави ценни точки към
актива си.

Първенство на България, жени:
11 кръг: „Славия” – „ЙЕБ-Шумен 05” 3:1 (25:21, 25:18,
19:25, 25:22)
12 кръг: „Левски” – „Славия” 3:2 (25:16, 13:25, 25:20,
23:25, 15:10)
13 кръг: „Славия” – Бургас 2007”,
3:0 служебно
14 кръг: „Казанлък Волей” – „Славия” 3:2 (25:17, 21:25,
25:16, 16:25, 15:8)
Четвъртфинални мачове:
„Казанлък Волей” – „Славия” 3:0 (25:12, 25:23, 25:19)
„Славия” – „Казанлък Волей” 0:3 (17:25, 18:25, 22:25)

аванс във втория гейм
за 10:6, но в хода на
разиграванията
шампионките отново взеха
преднина и спечелиха
с 25:18. Втората част
беше най-равностойна
в целия мач, а славистките могат само да
съжаляват, че не затрудниха още повече
своя далеч по-опитен
противник.
Най-резултатна
за
„Славия” във финалния
сблъсък беше Юлия
Стоянова с 11 точки.

Отново шампиони
при юношите
„Славия“ демонстрира за пореден път отличната си работа с младите и спечели титлата по
волейбол при юношите
старша възраст. Финалният турнир се проведе в периода 27.051.06 в столичната зала
„Панайот
Пондалов“.
В заключителния двубой „белите“, водени
от Северин Димитров,
победиха с 3:1 „Виктория Волей“ (Пловдив).
Мачът бе истинска битка, достойна за финал.
Залата бе изпълнена до
край. Гостите поведо-

ха в резултата и взеха
първия гейм след 25:21.
От там насетне обаче
настъпи обрат. Младите слависти показаха
значението на опита,
натрупан от участието в Суперлигата, като
надделяха във втората
част с 25:20, а в третата
оставиха съперника на
едва 13 точки. В четвъртия гейм пловдивчани
се опитаха да окажат
съпротива, но „белите” стопираха всякакви
опити да се върнат в
играта, като отново надделяха с 25:21, а с това

спечелиха мача с 3:1 и
златните медали.
Илиян Преспов бе
най-резултатен за шампионите с 26 точки, а
съотборникът му Аспарух Аспарухов добави
още 17 точки. Двамата
заслужиха и индивудуални награди, като
първият бе отличен за
MVP, а вторият стана
най-добър нападател.
На трето място в крайното класиране остана
ЦСКА, докато „Левски“
е на четвъртата позиция.
За успешната работа през сезона говори
и класирането на девойките-старша. „Белите” станаха вицешампионки във финалния
турнир в Казанлък. За
най-добър нападател
бе определена славистката Емилета Рачева.
Асен ДАСКАЛОВ

океистите
на
„Славия“ завършиха на второ място в държавното
първенство за мъже за
сезон 2016/2017 г. Пред
„белите вълци“, както и
през миналата година, e
само „Ирбис-Скейт“, който се окичи с шампионската титла без загубен
мач. Изненадваща е третата позиция на НСА, които изпревариха ЦСКА.
Момчетата на Мартин
Миланов
приключиха
кампанията с актив от 10
точки – само с една пред
НСА! След силното начало на сезона за „белите
вълци“ в първия кръг, валиден и за националната
купа, последва спад. При
второто завъртане славистите спечелиха само
точка в трите си двубоя
- при загубата с продължение от НСА на своя
стадион. Ключови събития за втората позиция

Хокей на лед

„Белите“ вицешампиони за 2017 г. отляво надясно,
първи ред: Красимир Монов, Петър Петков, Димитър Виденов, Мартин Миланов (старши треньор),
Светослав Тошев, Костадин Давидов, Теодор Крейнянов. Втори ред: Любомир Стоянов, Иван Михайлов, Александър Тодоров, Максим Комитов, Александър Гацев, Петър Николов, Явор Славчев.

С поредно сребро
от първенството

на „Славия“ се оказаха
двубоите на „белите“ и
„студентите“ с ЦСКА.
Във втори кръг „червените“ надделяха трудно
с продължение над НСА,
а в третия загубиха. От

своя страна славистите
постигнаха убедителна
победа с 8:1 над ЦСКА
при последното завъртане, което се оказа решаващо за второто място в
крайното класиране.
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СТАТИСТИКА:
Държавно първенство за мъже – сезон 2016/2017
I кръг (Купа на България – 2016 г.)
25.10.2016 г.
„Славия“ – ЦСКА 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
26.10.2016 г.
„Ирбис-Скейт“ – НСА 7:1 (3:0, 0:0, 4:1)
1.11.2016 г.
НСА – „Славия“ 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
3.11.2016 г.
ЦСКА – „Левски“ 14:0 (2:0, 10:0, 2:0)
7.11.2016 г.
„Левски“ – „Славия“ 0:16 (0:6, 0:3, 0:7)
8.11.2016 г.
„Левски“ – НСА 0:12 (0:5, 0:5, 0:2)
10.11.2016 г.
„Ирбис-Скейт“ – ЦСКА 15:3 (5:0, 4:3, 6:0)
15.11.2016 г.
ЦСКА – НСА 7:5 (3:2, 1:2, 3:1)
22.11.2016 г.
„Славия“ – „Ирбис-Скейт“ 2:10 (2:1, 0:4, 0:5)
II кръг
6.12.2016 г.
ЦСКА – „Славия“ 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)
14.12.2016 г.
НСА – „Ирбис-Скейт“ 2:13 (0:5, 0:5, 2:3)
20.12.2016 г.
„Славия“ – НСА 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
31.01.2017 г.
ЦСКА - „Ирбис-Скейт“ 5:6 (2:2, 3:2, 0:2)
7.02.2017 г.
ЦСКА – НСА 6:5 (1:2, 3:0, 1:3, 1:0)
14.02.2017 г.
.Ирбис-Скейт“ – „Славия“ 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
III кръг
16.02.2017 г.
„Славия“ – ЦСКА 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)
21.02.2017 г.
НСА – „Ирбис-Скейт“ 0:5 служ.
23.02.2017 г.
НСА – „Славия“ 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
28.02.2017 г.
„Ирбис-Скейт“ – ЦСКА 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)
2.03.2017 г.
ЦСКА – НСА 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)
8.03.2017 г.
„Ирбис-Скейт“ – „Славия“ 9:5 (2:0, 3:4, 4:1)
Крайно класиране за сезон 2016/2017 г.:
Отбор
м
п
псп зсп з
г.р. т.
1. „Ирбис-Скейт“ 9
9
0
0
0
75-18 27
2. „Славия“
9
3
0
1
5
34-39 10
3. НСА
9
2
1
1
5
28-52 9
4. ЦСКА
9
2
1
0
6
33-61 7
Забележка: Отборът на „Левски“ е изваден от първенството и
мачовете му не се отчитат в крайното класиране.
Легенда: п – победа, псп – победа след продължение, зсп – загуба след
продължение, з – загуба, г.р – голова разлика, т – точки.

Страницата подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Националите останаха
ция в горната група през
сезон.
в трета дивизия следващия
Младежите до 18 г.

Децата на „Славия“ до 10 г. спечелиха 16-ото издание на международния мемориален турнир за
купата „Миодраг Шишич-Шиле“ в Белград (1-2 април). В своята възрастова група малките „бели
вълчета“ премериха сили с отбори от Сърбия и
Хърватия, завършвайки без загуба и само с четири допуснати гола. Месец по-рано славистите станаха шампиони на България след успех с
18:0 срещу ЦСКА във финалния плейоф.

Националният отбор
по хокей за мъже с трима слависти в разширения състав не успя
да се върне във втора
лига. Българите, водени
от Даниел Куомо, останаха втори на световното през април, на което
бяха домакини в Зимния
дворец в София. Нашите хокеисти нямаха
проблеми в мачовете в
групата си, спечелвайки
с лекота срещу Тайван
с 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) и Хонг

Шорттрек

Славистки участия на Световното преди
най-важната олимпийска квалификация
Представителката на „Славия“ в шорттрека Катрин Маноилова се нареди 33-та в
крайното подреждане на световното първенство за мъже и
жени в Ротердам (Холандия) в
края на март.
Младата състезателка се
представи най-добре на 1500
м, където бе на косъм от класиране на полуфинала, оставайки четвърта в серията - на
малко повече от една десета
от третото място, даващо й
право да продължи напред.
Но на 500 м и 1000 м, тя бе

по-далеч от местата, гарантиращи й по-предни позиции.
При мъжете славистът Димитър Георгиев зае 50-ото
място, след като бе 50-и на
1500 м, 54-и на 500 м и 36-и
на 1000 м.
Най-важните изпитания за
двамата предстоят на олимпийските квалификации в
края на годината, които могат да отворят пътя им към
участие в олимпийските игри
в Пьончан (Република Корея)
догодина.

Конг с 10:3 (4:2, 2:1, 4:0).
Двубоят с Босна не се
състоя поради неучастието на балканците. На
полуфинала хокеистите
ни не срещнаха трудности и срещу Грузия,
побеждавайки с 9:3 (4:0,
2:1, 3:2). Непреодолимо
препятствие на финала се оказа съставът на
Люксембург, който триумфира с победа срещу
българския отбор с категоричното 10:4 (3:3, 4:1,
3:0) и заслужи промо-

пък останаха на четвърто място на световното в
група „А“ на трета дивизия в Тайван в края на
март. Нашите записаха
2 победи (9:3 с Турция,
7:2 с Нова Зеландия) и 3
загуби (0:6 от Китай, 0:3
с Израел, 2:4 с Тайван)
и така запазиха мястото
си в групата. В състава
ни пък за първи път от
години имаше само един
представител на школата на „Славия“?!

Фигурно пързаляне
Даниела Станимирова –
4-та на силен турнир

Младата надежда на „Славия“
Даниела
Станимирова
завърши четвърта сред 16 участници на международно състезание по фигурно пързаляне в гр.
Канацей, Италия в края на март.
Това е голям успех за Даниела,

която се нареди на трето място в
своята категория BASIC NOVICES
A II. GIRLS (родени 1.7.2004 30.6.2005 г.) от веригата на Европейски Критериум за сезон 2016/17
(на снимката).
Тя затвърди позицията си от
миналогодишното издание на турнира като дори постигна личен рекорд с оценка 34.60, която е найдобрата за нея досега. Заслуга за
успеха има и нейната треньорка
Оксана Потдикова-Миланова, която изненада публиката с ново
съчетание.
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Десетки малки слависти атакуваха сцената след края на концерта

Голям славистки купон
за ЧРД №104
систът на
една
от
е мбл е м а тичните
Б Г - р о к
банди „Импулс” Васил СтоевАмпега.
Специа л н ата
сцена бе
пред административната сграда на ОСК
„Славия”
на улица
„ К ол о м а н
№1”.
На
нея освен
музикантите се качиха и деца
от школите
на „белия”
клуб.
Те
представиха демонстрации по
различни спортове.
Поредната изненада
за гостите бе от 15.30
ч. Тогава на игрищата
на футболната база

Петгодишната Ема
Делянова Славова,
доведена от мама и
татко, се докосна до
„бялата” спортна
магия навръх
празника

С

яко парти „белите” фенове
отбелязаха
104-тия рожден ден
на клуба. Слависткият
празник на 9 април започна в 10.30 ч. с ден
на отворените врати.
Свободни за посетители бяха всички зали и
терени на спортен комплекс „Славия”. После
бе време за здрав рок
и бира, защото от 12.30
ч. стартира концерт, с
участието на групите
„Спринт”, „Хоризонт”,
Rock Session, MEXEXE,
FIRE ROCK, както и на
Ники Томов от „Дисонанс”. Водещ бе ба-

„Стоян Коцев-Кано” започна и първият турнир
между привърженици
на „Славия” от София.
Инициативата е в памет и на трагично загиналия през 2011 г. запалянко Петър ДобревХанса и е под надслов:
„Славия” и Ханс – винаги с нас”. Участваха
осем отбора, разделени в две групи, където
тимовете играха един
срещу друг. Първенците в двата потока
определиха носителя

Стилен плакат информираше
столичани за събитието

За гостите, както на всеки
рожден ден, имаше и торти

Славният ветеран
Михаил Мишев бе найактивен на дансинга

на трофея
във
финал. Купата заслужи
съставът
на „Бойс
София”, а
негов подгласник
стана култово звучащата селекция „ДеБелите”.

След края на футболния турнир радостта бе обща

На слависткия празник присъстваха представители на футболния отбор на клуба,
както и на другите дружества от ОСК „Славия”, славни ветерани
на „белите” и близо хиляда привърженици.
Проявата
бе
съвместна инициатива
на сдружение „Славия”, ОСК „Славия”
и ПФК „Славия” 1913
АД. Събитието е част
от кампанията „София
– Европейска столица
на спорта 2018” и се
проведе при свободен
вход. Амбицията на
организаторите е празникът да бъде ежегоден.
Камен ОГНЯНОВ

