
като дори славистите 
изпуснаха победата. 
Но най-старото родно 
дерби бе само пред-
вестникът на страхот-
ния финал за „Славия” 
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Славистки традиции 
На стр.10-11

Славистк ата 
2017 завърши 
подобаващо! 

За пореден път спрях-
ме „Левски” във важен 
за „сините” двубой, 

на есенния сезон. Ве-
нецът в това отноше-
ние бе сложен във 
Велико Търново. Там 
момчетата на Зла-
томир Загорчич по-
казаха, че този сезон 
„белите” фенове могат 
да мечтая и за нещо  
наистина голямо. Фут-
болистите демонстри-
ра мъжество, воля за 
победа и показаха, че 
слависткият дух е жив! 
А той с още по-голям 
плам и в буквалния 

На полуфинал сме!
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50 лета от Европодвига
На стр. 8-9

смисъл се разгоря 
на трибуните на ст. 
„Ивайло”. Масираното 
присъствие на „бяла-
та” агитка, дошла от-
близо и далеч, показа 

нагледно, че „Славия” 
има много и то каче-
ствени привърженици. 
Те също дадоха своя 
не малък дан за кла-
сирането на полуфи-
нал за купата, като по-
несоха на крилете на 
вдъхновението игра-
чите. Представете си 
каква ще бъде атмос-
ферата по трибуните 
и в следващата фаза 
на турнира?! Защото 
е видно, когато отбор 
и фенове са едно, ис-
тинската, нашата, сил-
ната „Славия” става 
факт! Затова отново 
заедно напред!    
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Купа на България

„Славия“ отново ще 
играе на полуфиналите в 
турнира за купата. Слад-
кият завършек на 2017 г. 
остави невероятни емо-
ции в славистката публи-
ка заради победата с 3:1 
срещу „Етър“ във Велико 
Търново на четвъртфи-
налите. Самият двубои 
не започна никак добре 
за водения от Златомир 
Загорчич състав. Беше 
допуснато попадение 
още в 28-ата секунда, 

Победен рейд за Купата

„белите“, подкрепени 
от своята многобройна 
агитка, бързо се съвзеха 
от първоначалния шок. В 
12-ата минута главният 
съдия Петър Костади-
нов отсъди дузпа за игра 
с ръка в наказателното 
поле на Яни Пехлива-
нов при атака на Галин 
Иванов. От точката Иван 
Минчев хладнокръвно 
изравни.

До края на първата 
част славистите бяха по-

активни, но не се стигна 
до промяна в резулта-
та. Развръзката дойде 
в края. В 77-ата минута 
влезлият като резерва 
Ивайло Димитров беше 
спънат в наказателното 
поле от вратаря Христо 
Иванов. Логично послед-
ва втори 11-метров нака-
зателен удар  реализиран 
този път от потърпевшия. 

Последвалите хаотич-
ни действия на домаки-
ните помогнаха на сла-
вистите в последвалите 
минути. При една бърза 
контра в добавеното 
време Ивайло Димитров 
беше изведен сам сре-
щу Христо Иванов, който 
се размина с топката и 
голмайсторът реализира 
второ попадение за край-
ното 3:1. Това бе негов 
10-и гол във всички тур-
нири през кампанията.  

Преди това, на осми-
нафиналите, съперник 
на „Славия“ бе пловдив-
ският „Локомотив“. Малко 
преди двубоя за купата 
столичани победиха един 
от най-удобните си про-
тивници като гости с 2:1 
в шампионатен сблъсък.

Мачът за купата на ст. 
„Васил Левски“ започна 
силно за домакините и 
те поведоха в резултата 
в 35-ата минута. Удар на 
капитана Емил Мартинов 
се отби в гредата и при 
последвалото разбърква-
не Чигози М’Ба откри с 
първото си попадение за 
клуба. В последвствие 
гостите изравниха чрез 
бившия футболист на 

„белите“ Веселин Мар-
чев, разписал се с удар 
от границата на наказа-
телното поле след час 
игра. 

Оставащите минути 
до края на редовното 
време не излъчиха побе-
дител и се стигна до дра-
матичната и решителна 
117-а минута. Тогава 
Иван Минчев шутира към 
вратата на „смърфове-
те“, вратарят Диао изби 
топката, но направилият 
силна есен Галин Иванов 
с прецизна добавка фик-
сира крайното 2:1.

Пътят на славистите 
към полуфиналите за-
почна от Балчик, където 
беше победен местният 
втородивизионен „Черно-
морец“ с 2:0. Още от са-

мото начало "белите" по-
еха контрола над мача и 
не го изпуснаха до самия 
край. В 14-ата минута 
Владислав Узунов на-
предна отдясно и центри-
ра в наказателното поле, 
където Калоян Кръстев 
реализира. След попаде-
нието черноморци опи-
таха да наложат натиск, 
но вместо това щяха да 
получат втори гол. Иван 
Минчев стреля опасно от 
фаул в 41-ата минута, но 
вратарят Христов изби в 
корнер.

След почивката Галин 
Иванов беше близо до 
гол, но логичното се слу-
чи едва в 90-ата минута. 
Тогава влезлият като ре-
зерва Ивайло Димитров 
получи от Наско Милев 
и реализира за крайното 
2:0.

Асен ДАСКАЛОВ 

Галин Иванов (вдясно) и Емил Мартинов, бяха 
сред най-активните при класирането за полу-
финал и нямат пропусната и една игрова мину-
та досега в турнира         сн. Gong.bg 

„Белите“ се изправят срещу 
„Ботев“ за място във финала
„Славия“ ще срещне носителя на трофея от миналия сезон ПФК „Ботев“ 

(Пловдив) на полуфиналите в турнира за купата на България. Славистите ще 
гостуват в първата среща на 13 или 14 март, докато двубоят в София е на 10 
или 11 април.

През декември 2012 г. „белите“ отстраниха пловдивчани на осминафиналите 
след две победи и без допуснато попадение. Първата среща в столицата завъ-
рши с класически успех с 3:0 в полза на „Славия“ след голове на Живко Желев и 
Петър Димитров, който се разписа на два пъти. В реванша в Пловдив сърбинът 
Павле Попара осигури минималното, но напълно достатъчно 1:0 за „белите“.

„Славия“ се класира за полуфиналите за купата на страната за първи път 
след 2013 г. и ще търси първото си участие на финал от сезон 2010-11.

Статистика:
1/16-финал, 20 септември 2017 г.

„Черноморец“ (Балчик) – „Славия“ 0:2
„Славия“: Антонис Стергиакис, Юлис Ндонг, Костадин Велков, Ан-
дреа Христов, Михаил Венков, Славчо Шоколаров, Иван Минчев 
(60 – Стефан Велев), Емил Мартинов, Галин Иванов, Владислав Узу-
нов (72 – Наско Милев), Калоян Кръстев (85 – Ивайло Димитров).
Голмайстори: 0:1 Калоян Кръстев (14), 0:2 Ивайло Димитров (90).
Жълти картони: Иван Минчев, Славчо Шоколаров, Емил Мартинов.
Главен съдия: Никола Петров.
Балчик, градски стадион – 300 зрители.

Осминафинал, 25 октомври 2017 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пловдив) 2:1 (пр.) 

„Славия“: Антонис Стергиакис, Юлис Ндонг, Костадин Велков, 
Андреа Христов, Абуд Омар, Емил Мартинов, Стефан Велев (107 – 
Славчо Шоколаров), Чигози Мба (78 – Наско Милев), Галин Иванов, 
Иван Минчев, Ивайло Димитров (61 – Калоян Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Чигози М’Ба (35), 1:1 Веселин Марчев (59), 2:1 
Галин Инанов (117).
Жълт картон: Юлис Ндонг.
Главен съдия: Никола Попов.
София, национален стадион „В. Левски“ – 200 зрители.

Четвъртфинал, 13 декември 2017 г.
„Етър“ (Велико Търново) – „Славия“ 1:3

„Славия“: Антонис Стергиакис, Юлис Ндонг, Костадин Велков, 
Андреа Христов, Абуд Омар, Емил Мартинов, Владислав Узунов, 
Чигози М’Ба (61 – Стефан Велев), Галин Иванов, Иван Минчев (90 – 
Калоян Кръстев), Наско Милев (65 – Ивайло Димитров).
Голмайстори: 1:0 Румен Руменов (1), 1:1 Иван Минчев (13-дузпа), 
1:2 Ивайло Димитров (79-дузпа), 1:3 Ивайло Димитров (90).
Жълти картони: Иван Минчев, Юлис Ндонг, Галин Иванов, Анто-
нис Стериакис, Абуд Омар.
Главен съдия: Петър Костадинов.
Велико Търново, ст. „Ивайло“ – 500 зрители.

„Белите“ ликуват след втория гол на Ивайло 
Димитров (№14) и отстраняването на „Етър“
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„Ний със „Славия” живеем...” 
Така пее „бялата” агитка на всеки 

мач. Това разбраха и хората в Търново, 
където публиката на „Славия“ отбеляза 
една от най-силните си изяви в гостува-
не през новия век. По време на успеха 
на „белите“ с 3:1 на стадион „Ивайло“ в 
четвъртфинала за купата срещу  мест-
ния „Етър“ на 13 декември близо 200 
слависти подкрепиха своите любимци 
по изключително колоритен и всеотдаен 
начин. Шалове, знамена, транспаранти 

опасали сестора за гости. Както и хар-
тиени ленти, димки и факли в различни 
цветове внесоха незабравим колорит в 
агитката на най-стария съществуващ и 
до днес българския клуб. 

Жителите на Старопрестолния град 
имаха възможност да чуят отблизо пес-
ните на славистката публика, а ехото от 
мощните скандирания на „белите“ фе-
нове отекваха многократно в западната 
част на града. 

Запалянковци от Велико Търново, Шу-
мен, Севлиево, Малко Търново и други 
населени места също подкрепиха по не-
забравим начин „Славия“ в един от най-
важните двубои за сезона. Славистката 
торсида от София, както винаги беше 
на висота и доказа своята безрезервна 
вярност към „бялата“ идея. След края на 
мача футболистите на гостите отпразну-
ваха заедно с феновете сладката победа 
и се настроиха за още взаимни празници.

„Със славистко 
знаме в ръка...”  
сн. Антон Узунов

Благодарение на прякото предаване цяла 
България видя уникалната „бяла” публика

„Запалиха се факли – стана яко дим!
„Славия” е братко – тим непобедим!”  

сн. Антон Узунов

„Бяла” красота  
сн. Антон Узунов  

„От Дунава до 
Дарданелите… 
Само „белите”…
Сн. Камен Огнянов

Някъде по пътя 
към Търновград
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Фу т б ол н ат а 
есен на 2017 
година за 

славистите очаквано 
премина под знака 
на традиционната 
непостоянност. „Бе-
лите“ зарадваха фе-
новете си с няколко 
много силни срещи и 
горчиво ги разочаро-
ваха със слаба игра 
в други. И докато в 
турнира за Купата 
на България демон-
стрираха класа и за-
служено стигнаха по-
луфинал, то в Първа 
професионална лига 
логично заеха място 
във втората поло-
вина на таблицата. 
Поне засега.

За липсата на ам-
биции за по-челно 
класиране селекци-
ята на Златомир За-
горчич няма как да 
бъде обвинявана. За 
поредна година „Сла-
вия“ е отборът, който 
залага най-много на 
млади кадри, а цели-
те на тима са не кра-
ткосрочни, а с пер-
спектива за два-три 
шампионата напред. 

За изпадане от 
елита категорично 

не може 
да става 
и дума, 

а това е 
стъпка напред 
спрямо кри-
зисния отми-
нал сезон. 

Стратегия-
та да се гра-
ди отбор от 
подрастващи 
таланти пък 
изглежда най-
п р а в и л н ат а 
в реалност, 
в която от 

близо шест години 
един единствен от-
бор („Лудогорец“) си 
позволява да харчи 
пари за трансфери на 
състезатели, интри-
гата предварително е 
сведена до минимум, 
а повечето клубове 
са по-загрижени за 
финансовото си оце-
ляване, отколкото за 
спортно-технически-
те си резултати. 

Първенството за-
почна отлично за 
младоците на За-
горчич, които още 
в дебютния двубой 
се изправиха срещу 
кандидат-шампиони-
те от ЦСКА-София. В 

тров бе най-малкото, 
с което „червените“ 
се отърваха, а пока-
зателно за баланса 
на силите на терена 
бе обстоятелството, 
че в края славист-
ката агитка надвика 
феновете на съпер-
ника. 

Загубата от „Ботев“ 
(Пловдив) в следва-
щия кръг също не бе 
повод за притесне-
ние – двата тима из-
несоха спиращ дъха 
спектакъл, в който 
крайният резултат 
3:2 за „канарчетата“ 
спокойно можеше да 
е и с обратен знак. 
Най-интригуващото 
тук бе завръщането 
у дома на стадиона 
в полите на Витоша, 
след цял сезон дома-
кинстване на „Васил 
Левски”.

Добрата форма 
бе затвърдена от 
първата победа – 
като гост на новака 
„Септември“ в третия 
мач. След нея обаче 
настъпиха тежки дни 
за Загорчич и възпи-
таниците му. Раз-
громни загуби от „Бе-
рое“ с 1:4, „Левски“ и 

Непостоянни по традиция
Но с шансове за топ 6 на футболния елит

През есенния полусезон Иван Минчев се утвърди като един 
от лидерите на „Славия“ 

Бившият 
национал Ми-
хаил Венков 
изигра силен 
мач срещу 
„червените“ 
на старта на 
шампиона-
та, но сетне 
играта му 
избледня и 
логично бе 
освободен Андреа Христов ликува след гола си във 

вратата на „Левски“ сн. Марин Маринов

Младият 
Антонис 
Стериакис
е все по-
уверен 
под
рамката

нито един мо-
мент от сре-
щата „белите“ 
не показаха, 
че са аутсай-
дер, дори на-
против – след 
от криващия 
гол на Каранга 
дори бяха по-
активният тим  
на терена. Из-
равнителното 
попадение на 
Ивайло Дими-
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„Лудогорец“ с по 0:4, 
домакинско 1:2 от 
„Етър“ и само една 
точка между тях – 1:1 
с „Черно море“ във 
Варна, приближиха 
столичани опасно 
близо до изпадащи-
те. В тези срещи си 
проличаха сериозни 
проблеми в центъ-
ра на защитата и на 
вратарския пост, лип-
сата на опитен лидер 
също бе очевидна в 
трудните моменти. 

Но постепенно 
Загорчич напипа 
правилния състав. 
Стражът Антонис 
Стергиакис бавно, но 
сигурно навлезе във 
форма под рамката; 
в отбрана Андреа 

- там, 3:0 над „Ду-
нав“ и 0:0 с „Пирин“ 
в Благоевград), за да 
се стигне до втория 
двубой за годината 
срещу ЦСКА-София. 

Домакините на 
„Българска армия“, 
свикнали да надигат 
вой до небесата от 
съдийството и склон-
ни да съзират кон-
спирация навсякъде 
и във всичко, стиг-
наха до победата с 
1:0 само и единстве-
но благодарение на 
главния арбитър Ге-
орги Димитров. Той  
си затвори очите в 
87-ата минута, кога-
то Десподов отклони 
топката към собстве-
ната си врата, а Ка-

фиянци изиграха в 
последния 20-и кръг 
в най-старото родно 
дерби, това с „Лев-
ски“. „Сините“, во-
дени от италианския 
специалист Делио 
Роси, бяха заложили 
на доста дефанзив-
на тактика, целяща 
трите точки да бъдат 
изтръгнати със само 
един гол, дело на 
Серджиу Буш още в 
17-ата минута. Този 
удар си остана и 
единственото поло-
жение пред вратата 
на „белите“, които 

подложиха 
вечния 
съперник 

на масиран натиск. 
Най-близо до гола 

бе Галин Иванов, 
навързал няколко 
футболисти и шути-
рал на милиметри 
от вратата. Нямаше 
кой обаче да спре 
бранителя Андреа 
Христов, чийто шут 
след разбъркване в 
наказателното поле в 
82-ата минута мати-
ра Божидар Митрев. 

Така „Славия“ 

завърши с опти-
мизъм 2017 г. Кла-
сирането в първата 
шестица днес не е 
невъзможно – седем 
точки делят столи-
чани от шестия „Ве-
рея“, който е разди-
ран от финансови 
проблеми, остана 
без треньор и има по-
трудна програма до 
края на редовния се-
зон. Друг е въпросът 
дали оставането във 
втората осмица няма 
да е стратегически 
по-доброто решение 
с оглед на сложния 
регламент на шам-
пионата – спечелва-
нето на седмото мя-
сто в плейофа дава 
възможност за ди-
ректен бараж за Лига 
Европа срещу третия 
в класирането, а това 
е шанс, който не бива 
да се пренебрегва. 

Безспорен недо-
статък е, че дотук 
„белите“ не спече-
лиха нито един мач 
срещу противник от 
топ 6 в първенството. 
Но тимът се намира 
в неоспорим възход 
и феновете имат 
право да се надяват 
на много по-радостна 
футболна пролет.

Иван ЖИКОВ
Христов, завърнали-
ят се Костадин Вел-
ков и Стефан Велков 
заиграха със само-
чувствие, а опитни-
те Галин Иванов, 
Стефан Велев, Иван 
Минчев и Ивайло 
Димитров осъзнаха 
отговорността пред 
по-младите колеги и 
поеха диригентската 
палка в креативен 
план. Последните 
двама дори записаха 
мачове и в национал-
ния отбор.

Така „Славия“ на-
прави 

пет поредни 
срещи 
без загуба 

(2:1 над „Локо“ в 
Пловдив, 4:0 над „Ви-
тоша“, 1:1 с „Верея“ 

ранга я изби с ръка, 
за да предотврати 
гола. Макар и не-
справедлива, загуба-
та бе факт. 

До края на годи-
ната „Славия“ ре-
дуваше победи със 
загуби. Бавно, но 
сигурно „белите“ се 
изкачваха напред 
в класирането, а с 
играта си дори при 
загуби се харесва-
ха и на неутралните 
зрители. Гостуването 
на „Етър“ бе парадок-
сално загубено с 1:2, 
макар че домакините 
бяха надиграни по 
всички показатели. 
Но два нелепи авто-
гола лишиха слави-
стите не само от точ-
ката. 

Може би най-
силния си мач со-

Великолепната форма на Галин Иванов 
през цялата есен намери признание и в 
избирането му за играч на ХVІ кръг

Ивайло Ди-
митров е 

най-резул-
татният 
българин 

в елита 
този сезон  

Калоян 
Кръстев 
израстна 
много през 
настоящата 
кампания
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I кръг, 15 юли 2017 г.
„Славия“ – ЦСКА-София 1:1

„Славия“: 1. Петков (к), 5. Папуцоянопулос, 15.П. 
Христов, 13.Ст. Велков, 4. М. Венков, 77. Ст. Велев, 27. 
Мартинов, 23. Вл. Узунов (83 – 10. Карабельов), 73. 
Минчев (90 - 8. Шоколаров), 35. Йомов, 14.И. Димитров 
(90+2 – 19. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Каранга (28), 1:1 И. Димитров (62).
Жълти картони: Папуцоянопулос, Ст. Велев, Вл. 
Узунов, Йомов, Петков.
Съдия: Стефан Апостолов.
София, национален стадион „В. Левски“ – 4000 зрители

II кръг, 23 юли 2017 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 2:3

„Славия“: 1. Петков (к), 5. Папуцоянопулос (78 – 10. 
Карабельов), 13. Ст. Велков, 55. А. Христов, 4. М. 
Венков, 77. Ст. Велев, 27. Мартинов, 23. Вл. Узунов (59 – 
11. Мба), 73. Минчев (86 – 19. К. Кръстев), 35. Йомов, 14. 
И. Димитров.
Голмайстори: 0:2 Виана (13, 40), 1:2 Вл. Узунов (43), 2:2 
Минчев (58), 2:3 Балтанов (78).
Съдия: Станислав Ставров.
София, ст. „Славия“ – 1100 зрители

III кръг, 28 юли 2017 г.
ПФК „Септември“ (Сф) – „Славия“ 0:2

„Славия“: 1. Петков (к) (18 – 12. Кирев), 27. Мартинов 
(18-к), 24. Биси, 13. Ст. Велков, 4. М. Венков, 77. Ст. 
Велев, 35. Йомов, 8. Шоколаров, 73. Минчев, 66. Омар 
(51 – 11. Мба), 14. И. Димитров (76 – 19. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 И. Димитров (11), 0:2 Минчев 
(62-дузпа).
Жълт картони: Биси.
Съдия: Георги Давидов.
София, национален стадион „В. Левски“ – 250 зрители

IV кръг, 4 август 2017 г.
„Славия“ – „Берое“ 1:4

„Славия“: 12. Кирев, 27. Мартинов (к), 24. Биси, 13.Ст. 
Велков, 4. М. Венков (61 – 11. Мба), 77. Ст. Велев, 35. 
Йомов (86 – 23. Вл. Узунов), 8. Шоколаров (75 – 19. К. 
Кръстев), 73. Минчев, 66. Омар, 14. И. Димитров.
Голмайстори: 0:1 Охене (22), 1:1 И. Димитров (57), 1:2 
Ст. Велков (69-автогол), 1:4 Еуженио (83, 90+3).
Жълти картони: Минчев, М. Венков, Биси, 
Шоколаров.
Съдия: Георги Кабаков.
София, ст. „Славия“ – 800 зрители

V кръг, 11 август 2017 г.
„Черно море“ – „Славия“ 1:1

„Славия“: 1. Петков (к), 5. Папуцоянопулос, 13. Ст. 
Велков, 55. А. Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев, 27. 
Мартинов, 35. Йомов, 73. Минчев, 11. Мба, 14. И. 
Димитров.
Голмайстори: 1:0 Зехиров (38), 1:1 Йомов (72).
Жълти картони: Ст. Велев, Йомов, Петков.
Съдия: Никола Попов.
Варна, ст. „Тича“ – 2000 зрители.

VI кръг, 20 август 2017 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“ 1:2

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Папуцоянопулос, 13. 
Ст. Велков, 55. А. Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев, 
27. Мартинов (к), 35. Йомов (85 – 23. Вл. Узунов), 73. 
Минчев, 11. Мба (57 – 71. Г. Иванов), 14. И. Димитров 
(67 – 19. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Ст. Велков (16), 1:1 Бадара (42), 1:2 И. 
Петков (90+1)
Жълти картон: Омар.
Съдия: Петър Кирилов.
София, ст. „Славия“ – 400 зрители.

VII кръг, 26 август 2017 г.
„Левски“ – „Славия“ 4:0

„Славия“: 1. Петков (к), 66. Омар, 13. Ст. Велков, 55. А. 
Христов, 4. М. Венков (60 – 2. Буров), 77. Ст. Велев, 23. 
Вл. Узунов, 35. Йомов, 73. Минчев, 71. Г. Иванов (71 – 
11. Мба), 14. И. Димитров (85 – 19. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Гомес (31-дузпа), 2:0 Мапуку (45+3), 
3:0 Гомес (86), 4:0 Буш (90+1).
Жълти картони: Ст. Велков, Вл. Узунов.
Съдия: Ивайло Стоянов.
София, ст. „Виваком арена Г. Аспарухов“ – 3800 
зрители.

VIII кръг, 9 септември 2017 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 0:4

„Славия“: 32. Стергиакис, 27. Мартинов (к), 13. 
Ст. Велков, 6. К. Велков, 55. А. Христов, 66. Омар, 
33. Г. Иванов (76 – 19. К. Кръстев), 5. Ндонг (84 – 8. 
Шоколаров), 77. Ст. Велев, 23. Вл. Узунов (65 – 11. Мба), 
14. И. Димитров.
Голмайстори: 0:2 Кешерю (4, 20-дузпа), 0:3 Мисиджан 
(49), 0:4 Кишада (75).
Жълти картони: Ст. Велков, Мартинов, А. Христов.
Съдия: Георги Давидов.
София, национален стадион „В. Левски“ – 250 зрители

IX кръг, 17 септември 2017 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 1:2

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Ндонг, 6. К. Велков, 55. 
А. Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев, 27. Мартинов (к), 
11. Мба (83 – 23. Вл. Узунов), 73. Минчев (56 – 19. К. 
Кръстев), 33. Г. Иванов (90+5 – 8. Шоколаров), 14. И. 
Димитров.
Голмайстори: 0:1 Г. Иванов (47), 1:1 Умарбаев (56), 1:2 
И. Димитров (82-дузпа).
Жълти картони: Минчев, И. Димитров, К. Велков, 
Стергиакис.
Съдия: Ивайло Стоянов.
Пловдив, ст. „Локомотив“ – 1000 зрители.

X кръг, 23 септември 2017 г.
„Славия“ – „Витоша“ (Бистрица) 4:0

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Ндонг, 6. К. Велков, 55. А. 
Христов, 66. Омар, 27. Мартинов (к), 77. Ст. Велев, 11. 
Мба (66 – 19. К. Кръстев), 73. Минчев (78 – 7. Милев), 33. 
Г. Иванов (86 – 8. Шоколаров), 14. И. Димитров.
Голмайстори: 1:0 А. Христов (37), 2:0 И. Димитров (67), 
3:0 Мартинов (84), 4:0 Милев (90+3).
Съдия: Петър Кирилов.
София, национален стадион „В. „Левски“ – 300 зрители.

XI кръг, 29 септември 2017 г.
„Верея“ (Ст. Загора) – „Славия“ 1:1

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Ндонг, 6. К. Велков, 55. 
А. Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев, 27. Мартинов (к), 
11. Мба (89 – 23. Вл. Узунов), 73. Минчев (67 – 19. К. 
Кръстев), 33. Г. Иванов (86 – 7. Милев), 14. И. Димитров.
Голмайстори: 0:1 И. Димитров (17), 1:1 Фенуш (37).
Жълти картон: Вл. Узунов.
Съдия: Станислав Ставров.
Стара Загора, ст. „Трейс арена“ – 200 зрители.

XII кръг, 14 октомври 2017 г.
„Славия“ – „Дунав 2010“ 3:0

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Ндонг, 6. К. Велков, 55. А. 
Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев (85 – 8. Шоколаров), 
27. Мартинов (к) (57 – 23. Вл. Узунов), 11. Мба, 73. 
Минчев (80 – 19. К. Кръстев), 33. Г. Иванов (57-к), 14. И. 
Димитров.
Голмайстори: 1:0 Ст. Велев (12), 2:0 Минчев (32), 3:0 И. 
Димитров (75).
Жълти картони: К. Велков, Вл. Узунов, А. Христов.
Съдия: Георги К. Димитров.
София, национален стадион „В. Левски“ – 300 зрители.

XIII кръг, 20 октомври 2017 г.
ОФК „Пирин“ – „Славия“ 0:0

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Ндонг, 6. К. Велков, 55. А. 
Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев, 27. Мартинов (к), 11. 
Мба (84 – 23. Вл. Узунов), 73. Минчев (90+2 – 7. Милев), 
33. Г. Иванов, 14. И. Димитров (77 – 19. К. Кръстев).
Жълти картони: Минчев, К. Велков.
Съдия: Валентин Железов.
Благоевград, ст. „Христо Ботев“ – 500 зрители.

XIV кръг, 28 октомври 2017 г.
ЦСКА-София – „Славия“ 1:0

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Ндонг, 6. К. Велков, 55. А. 
Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев (76 – 23. Вл. Узунов), 
27. Мартинов (к) (84 – 19. К. Кръстев), 11. Мба, 73. 
Минчев (68 – 8. Шоколаров), 33. Г. Иванов (84-к), 14. И. 
Димитров.
Голмайстор: 1:0 Родригеш (24).
Жълти картони: Мба, Омар, Ст. Велев, Г. Иванов, К. 
Велков.
Съдия: Георги К. Димитров.
София, ст. „Българска армия“ – 1000 зрители.

XV кръг, 3 ноември 2017 г.
„Ботев“ (Пд) – „Славия“ 1:1

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Ндонг, 6. К. Велков, 55. А. 
Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев (67 – 8. Шоколаров), 27. 
Мартинов (к), 11.Мба (88 – 19. К. Кръстев), 73. Минчев, 

33. Г. Иванов, 14. И. Димитров.
Голмайстори: 0:1 Минчев (26), 1:1 Ст. Петков (64).
Жълти картони: Ндонг, К. Велков, Г. Иванов, 
Мартинов, Шоколаров.
Червен картон: Мартинов (90)
Съдия: Ивайло Стоянов.
Пловдив, кв. Коматево, комплекс „Ботев 1912“ – 
800 зрители

XVI кръг, 17 ноември 2017 г.
„Славия“ – „Септември“ (Сф) 4:1

„Славия“: 32. Стергиакис, 2. Буров, 13. Ст. Велков, 55. А. 
Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев, 23. Вл. Узунов (86 – 8. 
Шоколаров), 11. Мба (68 – 7. Милев), 73. Минчев, 33. Г. 
Иванов (к), 14. И. Димитров (71 – 19. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Г. Иванов, 1:1 Б. Галчев (45+1), 2:1 Р. 
Трифонов (79-автогол), 3:1 Г. Иванов (89), 4:1 К. Кръстев 
(90).
Жълт картон: Г. Иванов.
Съдия: Валентин Железов.
София, национален стадион „В. Левски“ – 300 зрители

XVII кръг, 25 ноември 2017 г.
„Берое“ – „Славия“ 2:0

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Ндонг, 6. К. Велков, 55. А. 
Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев, 27. Мартинов (к) (83 – 
23. Вл. Узунов), 11. Мба (66 – 7. Милев), 73. Минчев (75 
– 19. К. Кръстев), 33. Г. Иванов (83-к), 14. И. Димитров.
Голмайстори: 1:0 Райнов (65), 2:0 Охене (86).
Жълти картони: Омар, Стергиакис.
Съдия: Петър Кирилов.
Стара Загора, ст „Берое“ – 600 зрители

XVIII кръг, 28 ноември 2017 г.
„Славия“ – „Черно море“ 2:0

„Славия“: 32. Стергиакис, 2. Буров, 13. Ст. Велков, 55. 
А. Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев, 27. Мартинов (к) 
(89 – 23. Вл. Узунов), 14. И. Димитров (59 – 11. Мба), 73. 
Минчев 73 – 8. Шоколаров), 33. Г. Иванов (89-к), 19. К. 
Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Минчев (45), 2:0 Г. Иванов (83).
Жълти картони: Буров, А. Христов, Мартинов.
Съдия: Георги Кабаков.
София, национален стадион „В. Левски“ – 250 зрители

XIX кръг, 3 декември 2017 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 2:1

„Славия“: 32. Стергиакис, 2. Буров (70 – 5. Ндонг), 13. 
Ст. Велков, 55. А. Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев, 27. 
Мартинов (к) (81 – 8. Шоколаров), 33. Г. Иванов (81-
к), 73. Минчев, 14. И. Димитров (63 – 11. Мба), 19. К. 
Кръстев.
Голмайстори: 0:1 К. Кръстев (13), 1:1 Омар 
(58-автогол), 2:1 Стергиакис (74-автогол).
Жълти картони: К. Кръстев, Ст. Велков, Г. Иванов, А. 
Христов, Шоколаров.
Съдия: Никола Попов.
Велико Търново, ст. „Ивайло“ – 800 зрители.

XX кръг, 9 декември 2017 г.
„Славия“ – „Левски“ 1:1

„Славия“: 32. Стергиакис, 5. Ндонг, 6. К. Велков, 55. А. 
Христов, 66. Омар, 77. Ст. Велев (60 – 23. Вл. Узунов), 27. 
Мартинов (к), 11. Мба (76 – 19. К. Кръстев), 73. Минчев 
(66 – 8. Шоколаров), 33. Г. Иванов, 7. Милев.
Голмайстори: 0:1 Буш (17), 1:1 А. Христов (82).
Жълт картон: Милев.
Съдия: Георги К. Димитров.
София, национален стадион „В. Левски“ – 1500 
зрители.

Временно класиране:
Отбор м п р з г.р. т.
1. „Лудогорец“ 20 15 3 2 45-10 48
2. ЦСКА-София 20 14 5 1 47-12 47
3. „Левски“ 20 11 6 3 28-9 39
4. „Берое“ 20 9 7 4 25-21 34
5. „Ботев“ 20 8 8 4 33-23 32
6. „Верея“ 20 9 4 7 21-21 31
7. „Черно море“ 20 7 4 9 19-20 25
8. „СЛАВИЯ“ 20 6 6 8 27-29 24
9. „Локо“ (Пд) 20 6 5 9 18-31 23
10. „Септември“ (Сф) 20 7 2 11 16-33 23
11. ОФК „Пирин“ 20 4 7 9 16-22 19
12. „Етър ВТ“ 20 4 6 10 17-30 18
13. „Дунав 2010“ 20 3 6 11 13-30 15
14. „Витоша“ 20 0 5 15 10-44 5

„Славия“ в Първа лига - сезон 2017/2018
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„Когато в късната 
есен на 1978 г. дойде по-
каната от „Славия”, бях 
като гръмнат. Да се при-
съединя сред толкова 
много известни играчи, 
които познавах от теле-
визията. Но отборът ме 
прие много добре. Като 
най-голямо влияние ми 
оказа треньорът Христо 
Младенов. Той ме взе в 
тима, той ме и наложи 
в състава. А и аз не го 
подведох. Направих си-
лен старт с белия екип 
и през пролетта бях 
вече част от титулярния 
състав. 

На следващия сезон 
„Славия” бе над всички. 
Последният мач надде-
ляхме над ЦСКА с 2:1, 
но тогава не даваха по 3 
точки за победа, а те ни 
бягаха с толкова. Бяха 
им подарили победата 
във Враца предния кръг 
с 1:0. През тази 1980 г. 
обрахме всички при-
зове: най-добра защи-
та, Гугалов стана най-
добър вратар, имахме 
най-резултатното напа-
дение, станахме столи-
чен първенец, записах-

Спомен за Хайдарлиев

като премине малко 
време тогава разбираш 
какво е станало. На са-
мия стадион си беше 
еуфория, радост, все 
пак печелиш купата, не 
просто в някакъв мач да 
си победил. Славистка-
та публика ни привет-
стваше и имаше заслу-
жено право да изживее 
голямата радост.    

Есента на същата 
1980 г. започна и на-
шият поход в евротур-
нирите. Елиминирахме 
тимове като „Легия” и 
„Спарта”. Победихме на 
четвъртфинала „Фей-
енорд” и ако не бяхме 
без наказаните Же-
лязков и Ваньо Костов 
щяхме да ги отстраним 
и тях. Сто процента съм 
сигурен. Бяхме голям 
колектив в тима. Дълги 
години неизменно една 
формация в защитата. 
Това бяха едни инте-
лигентни футболисти: 
вратарят Георги Гуга-
лов, бековете Милчо 
Евтимов и Иван Чакъ-
ров, Иван Илиев, кой-
то бе пред мен, Ваньо 
Костов, един истински 
боец. Играех последен 
в отбраната и паснах на 
този пост. Тук не искам 
да кажа нищо лошо за 
Георги Дерменджиев, 
чието място заех. Дори 
станахме много близки 
приятели, заедно след-
вахме в тогавашния 
ВИФ, дори студентски-
те ни книжки бяха със 
съседни номера. Има-
ме и заедно мачове. 

С напредване на го-
дините имах честта да 
стана капитан на „Сла-
вия”. Няма да забра-
вя никога мига, когато 
първи прегърнах Бал-
канската клубна купа 

ме най-много победи, 
спечелихме купата на 
страната, избраха Же-
лязков за футболист на 
година, абе с една дума 
бяхме си „най”, но уви 
не ни позволиха да ста-
нем шампиони. Есте-
ствено, че има тъга, 
но ние си го знаехме 
предварително, че така 
ще стане. Партията, ар-
мията и федерация та, 
нямаше да допуснат да 
бъдем ние за сметка на 
ЦСКА. Добре, че поне 
взехме купата. Много 
труден беше полуфи-
налният мач с моя ро-
ден клуб „Добруджа”. 
Успехът с 3:2 дойде чак 
в продълженията. Вече 
на финала с „Берое” ни 
бе по-леко. Спечелих-
ме заслужено, макар и 
старозагорските играчи 
да бяха доста добри. 
Усещането ми след 
края на мача бе много 
особено. Казвали са го 
много по-велики спорти-
сти от нас, олимпийски 
и световни шампиони, 
в първите мигове след 
успеха сякаш не го осъ-
знаваш. В последствие, 

през 1986 г. В първия 
финал срещу гръцкия 
“Паниониос” на ст. „Ва-
сил Левски” след чу-
десна игра ги бихме 3:0 
и се видя, че сме по-
стойностният отбор. На 
реванша отстъпихме с 
минимална загуба 2:3 
и спечелихме трофея. 
Две години по-късно 
дублирахме отличието. 
Този път бяхме още по-
убедителни. В първия 
финал в София разгро-
михме румънския „Ар-
джеш” с 5:1. В Питещи 
пак ги бихме, този път 
само с 1:0.      

Като футболист на 
„белите” имам стотици 
мачове, но винаги ще 
помня трите си гола в 
елита. Първият бе сре-
щу „Етър” през есента 
на 1982 г., бихме ги 6:2. 
Напреднах с топката и 
малко след центъра, 
техният играч Цингов 
ми подхвърля: „А бий 
де” и като я изтрясках - 
гол! А Иван Илиев, кой-
то беше до нас му вика: 
„Що му подсказваш”. И 
се смее. Вторият беше 
една страхотна стра-
нична ножица срещу 
ЦСКА за 2:2, с което 
ги спряхме за титлата 
през пролетта на 1988 
г. Мачът бе в ХХІХ кръг. 
След гола Павлин Ди-
митров ми казва: „Ще 
те вземат запас бе 
момче, ще забравиш 
футбола, как така им 
вкарваш на тия” и се 
майтапим. А последни-
ят бе в следващия мач. 
Гонихме убедителна 
победа срещу „Локомо-
тив” (ГО) за да вземем 
бронзовите медали, ако 
междувременно „Ботев” 
(Пловдив) загуби точка. 
Поведохме убедително 

с 4:0, аз вкарах третия 
гол, но „канарчетата” не 
направиха издънка, раз-
брахме това на полу-
времето, отпуснахме се 
и накрая бихме „само” с 
5:2.

След „Славия” играх 
няколко сезона в Шве-
ция, а като се върнах 
започнах работа в шко-
лата на „белите” и бях 
там шест години. Рабо-
тих с удоволствие. Дето 
се вика сигурно сърцето 
ми е във форма на фут-
болна топка. През 1999 
г. участвахме с отбора 
набор’81 в надпревара-
та за купата на столица-
та. Преди турнира, чу-
вам как питат организа-
тора защо са поканили 
„Славия”, като „белите” 
все завършвали пети-
шести. Е, този път им 
пообъркахме сметките. 
На финала срещу „Лев-
ски” победихме с дузпи 
и връчиха трофея на 
капитана ни Благой Ге-
оргиев. И в последните 
години ме търсят раз-
ни мои възпитаници от 
школата и за мен това 
също е едно признание.

Винаги съм смятал, 
че „Славия” за мен е 
всичко. В „белия” клуб 
се научих на много 
неща, там ми минаха 
най-хубавите години в 
живота. Създадох се-
мейство. Имам много 
приятели. На доста до-
бри хора попаднах тук, 
помагали са ми, а сетне 
и аз съм отвръщал със 
същото.”

 
Камен ОГНЯНОВ

Иван Хайдарлиев е роден на 1 август 1957 г. в До-
брич. Почива на 13 август 2017 г. в София. В „А” 
група дебютира на 11 ноември 1978 г. в срещата 
„Сливен” – „Славия” – 3:1 и играе с “бялата” фла-
нелка до края на 1988 г. В елитната ни група има 
264 мача, автор е и на 3 гола. Вицешампион за 1980 
г. и бронзов медалист: 1982 и 1986 г. Със “Славия” 
печели купата за 1980 г, финалист е през 1981 г. 
Има 9 срещи от евротурнирите. Четвъртфиналист 
за КНК за 1981 г.  Записва 14 мача за Балканската 
клубна купа, което е рекорд за играч на „белия” клуб 
в турнира. Носител е през 1986 и 1988 г.  Със „Сла-
вия” има 21 мача в турнира на УЕФА „Интертото”. В 
периода 1989-93 играе в Швеция.

Отиде си още един от изтъкнатите сла-
висти - Иван Хайдарлиев. В спомените 
на „белите” фенове той остава като 

сърцат капитан и непробиваем централен за-
щитник. Готов на всичко за „бялата” кауза. 
Като човек бе много добър, дори прекалено чув-
ствителен.

Бяхме приятели. Гостувал съм му и у тях. 
Съсипа го загубата на жена му. Сетне дойде и 
коварният инсулт. И нещата някак се навърза-
ха. Радваше се на сина си Станислав, продукт на 
школата на „белите”. 

А в последните години в блока му в „Овча ку-
пел” компания му правеше и кученцето Кими. За 
десетте му години с екипа на „Славия”, а и сет-
не заради работата му в школата го уважаваха 
всички. Нека си спомним за него с  думите му, из-
речени през годините:

Иван Хайдарлиев е изпреварил Руси Гочев при 
поредната победа на "Славия" над "Левски"
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Половин век от „бялата” 
европейска епопея 

Първият съ-
перник за въз-
питаниците 

на Добромир Ташков 
са гордите уелсци от 
„Суонси”. Дебютната 
среща срещу днеш-
ния член на Висшата 
лига на Англия е на 28 
септември. На кокет-
ния „Веч Фийлд” до-
макините играят ам-
бициозно, но в крайна 
сметка е постигнат 
добрия турнирен ре-
зултат 1:1, след гол на 
Любен Тасев. 

На реванша на 5 
октомври на клубния 
стадион в полите на 
Витоша, окуражавани 
от над 22 000 зрители 
славистите започват с 
вихрени атаки. Стоян 
Вражев пробива по 
левия фланг, следва 
центриране и непо-
критият Тасев стре-
ля под гредата - 1:0! 
Изминали са едва 7 
минути! Вторият гол 
идва веднага след по-
чивката, когато след 
пас на Георги Ха-
ралампиев снажният 
Вражев бележи с гла-
ва. След час игра при 
самостоятелна акция 
и удар от петнайсети-
на метра Тасев прави 
резултата класиче-
ски. Три минути пре-
ди последния съдий-
ски сигнал пада нов 
гол. След изстрел на 
Александър Василев 
топката среща греда-
та, за да я отклони в 
мрежата притичалият 
Тасев, който явно има 
ден и записва хетт-
рик. Първата крачка, 
която винаги е трудна 
е измината с чест от 
славистите. Постиг-

ната победа с 4:0 е и 
най-голямата като ре-
зултат за „Славия“ в 
евротурнирите. 

Следващият по 
пътя е носителят на 
купата на Франция 

ли на чудесната игра 
на славистите. След 
няколко пропуска се 
стига до 43-ата мину-
та, когато удар на Та-
сев причинява голямо 
разбъркване. В пос-
ледвалото меле в пе-
налта топката минава 
от глава на глава, за 
да попадне у Вражев 
и той да порази целта. 
Този гол идва тъкмо 
навреме за да успо-
кои домакините. След 
паузата условията 
за игра стават доста 
трудни, както и види-
мостта. Дъждът, кой-
то ръми постепенно 
се превръща в сняг, 
но това „бяло“ време, 
като че ли дава на-
строение в играта на 
„белите“. И в 49-ата 
минута пада вторият 
гол. Този път Вражев 
асистира към Мишев 
и за пореден път го-
ловият нюх на „Гор-
нобанския кмет” не 
му изневерява – 2:0! 
Трибуните ликуват. Но 
до края има още мно-

го време. Този сезон е 
първият, в който важи 
правилото за гол на 
чужд терен. Основна-
та тежест пада върху 
защитата, ръководена 
от вратаря Симео нов. 
Добре се справят със 
задачите си и бекове-
те Александър Шала-
манов и Стоян Алек-
сиев. Най-после идва 
последният съдийски 
сигнал и публиката 
възторжено аплодира 
своите любимци, кла-
сирали се на четвърт-
финал, а там чака 
13-кратния до тогава 
шампион на Швейца-
рия „Сервет”! Тимът 
е воден от легендата 
Бела Гутман, имащ 
във визитката си ре-
дица титли, сред кои-
то изпъкват и двете 
европейски купи, до 
които извежда „Бен-
фика” в началото на 
60-те. Първата сре-
ща е на 26 февруари 
1967 г. край Женев-
ското езеро. 

Мачът е загубен 

с 0:1, но играта дава 
основание за оптими-
зъм преди реванша 
на 8 март на ст. „Ва-
сил Левски”. Въпреки 
тежкия терен “белите” 
налагат високо темпо 
и неизбежното става 
факт в 42-ата минута. 
Тогава Мишев отбе-
лязва един от ония си 
важни голове, с които 
остава в аналите: „Из-
лязох остро срещу 
вратаря. Той тръгна 
да ме пресреща, аз 
го прехвърлих и дого-
них топката. Сетне 
само я бутнах в оп-
разнената врата”, 
споделя за попаде-
нието си голмайсто-
рът. 

След почивката 
атаките на „Славия“ 
не стихват. Харалам-
пиев бележи в 50-ата 
минута и крайната 
победа става все по-
близка. „Поех топка-
та и се устремих към 
вратата - разказва 
за попадението си 
Ампето - Защитници-

През 2017 г. се навършват точно 50 лета от най-големия успех в евротурнирите за „Славия” 
- достигането до полуфинал! Стореното през сезон 1966/67 г. е не просто триумф на „белите”, 
а непостиган дотогава и ненадминат и досега връх за родния клубен футбол! Значимият юбилей 
е чудесен повод да се върнем половин век назад и да проследим слависткия поход по терените на 
Стария континент. Кампанията започва, след като е спечелена купата на страната за 1966 г. 
и отборът на „Славия” се включва в надпреварата за тогавашната Купа на носителите на купи, 
предшественик на турнира Лига Европа. 

Картичка на европейските полуфиналисти от сезон 1966/67 г. 

Незабравимият
Симеон Симеонов

„Страсбург”, опитен 
и класен съперник. 
Само два сезона по-
рано те елиминират 
световни колоси като 
„Барселона“ и „Ми-
лан“. Но славистите са 
решени да продължат 
напред. Не ги спира и 
загубата в първия мач 
от 23 ноември 1966 г. 
с 0:1 дошла след рав-
ностойна игра. А стар-
ши треньорът Ташков 
добавя преди реван-
ша седмица по-късно: 
„Нашите могат да 
играят по-добре от-
колкото в първия мач. 
„Страсбург” сигурно 
ще е по-предпазлив в 
София, но ние тряб-
ва да търсим начи-
ни да се справим с 
„бетона“. И „белите” 
успяват. В студения 
и мразовит ден на 
трибуните на нацио-
налния стадион има 
„само” 18 000 зрители, 
но те стават свидете-
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те, които ме пресре-
щаха не можаха да 
ме спрат. Навързах 
ги един след друг, шу-
тирах и стана 2:0.” 
Играта на славистите 
им спори, и четири 
минути преди края 
Мишев предизвиква 
паника и централния 
защитник Пике си от-
белязва автогол - 3:0 
и „белите“ стават пър-
вият български отбор 
класирал се на полу-
финал!

В подстъпите към 
заключителния дву-
бой славистите сре-
щат прочутия “Рейн-
джърс” (Глазгоу). 
Какво е настроението 
сред играчите преди 
двубоите обобщава 
Шаламанов: „Бяхме 
амбицирани да побе-
дим. Знаехме, че са 
много силен отбор, 
че имат национали, 
но нямахме никаква 
информация за сами-
те играчи. Кой на кой 
пост играе, как е по-
строена играта им. 
Излязохме за мача, 
малко на тъмно, все 
едно се качваш на 
трамвай „петица“ 
и не знаеш къде ще 
слезеш.” Може само 
да се съжалява, че то-
гавашните ръководи-
тели на футболната 
федерация не са из-
пратили някой да раз-
узнае шотландците. 
А те безспорно са си-
лен състав и показват 
възможности си още 
на осминафинала. 
Тогава елиминират 
носителя на трофея 
“Борусия” (Дортмунд). 

Около първия дву-
бой има и една лю-
бопитна подробност. 
За главен съдия е 
определен Тофик 
Бахрамов (СССР). 
Само няколко месеца 
по-рано той е автор 
на най-големия гаф в 
аналите на Световни-
те първенства. Като 
страничен рефер на 
финалния мач при-
знава за редовен гол 
за Англия, един шут, 
при който топката не 

минава голлинията. 
Това решение, до го-
ляма степен предо-
пределя крайния из-
ход на двубоя. Дали 
няма да се окажат ос-
нователни притесне-
нията на привържени-
ците на “белите”, че и 
сега “човекът в черно” 
ще подкрепя острови-
тяните?

Въпреки всички го-
реизтъкнати факти 
отборът на “Славия” 
излиза пределно мо-
билизиран за първия 
полуфинал на ст. „Ва-
сил Левски”. Датата 
19 април 1967 г. е ис-
торическа за българ-
ския клубен футбол. 
За първи път наш от-
бор играе на ненад-
минато и до днес тур-
нирно стъпало. Още в 
началото на срещата 
плътното покритие на 
шотландците разко-
лебава играта на сла-
вистите. Но натискът 
на домакините не 
стихва. Пред вратаря 
Мартин се заформят 
на два пъти мелета, 
веднъж и Джордан из-
чиства от голлинията. 
Само едно попадение 
трябва за да се откъс-
нат от напрежението 
състезателите в бяло. 
Но уви, както често се 
случва в такива мо-
менти гол пада в от-
ветната врата. Мину-
тата е 31-ва. До края 
на мача играчите в 
“бяло” са пренапрег-
нати и правят грешки 
в завършващата фаза 

на атаката. Съста-
вът на “Рейнджърс” 
е плътно групиран в 
своята половина. Този 
път и шансът не е на 
страната на „белите”. 
Пропуски прави поч-
ти целият отбор. Има 
и един много спорен 
момент. 100 % нару-
шение в пеналта на 
гостите е подминато и 
в крайна сметка оста-
ва 0:1.

Независимо от не-
лепата загуба играчи-
те на „Славия” зами-
нават за Глазгоу с ам-
биция да заличат гола 
пасив. Атмосферата в 

Шотландия е като за 
голям мач и никой на 
подценява българи-
те. Доказателство е 
фактът, че вторият 
полуфинал, игран на 
3 май, събира на ст. 
“Айброкс” оптимал-
ните 70 000 зрители. 
Славистите градят 
разумни действия в 
нападение още от 
началото. Но много-
то комбинации пред 
гола, пречат за него-
вото постигане. И от-
ново, както в София 
във време, когато 
българите владеят 
инициативата полу-

чават гол. Минутата е 
почти същата - 32-ра. 
Втората част “белите” 
тръгват “ва банк”. До-
макините разчитат на 
своето изпитано оръ-
жие контраатаките. Си-
меонов спасява някол-
ко опасни изстрела и е 
аплодиран от публика-
та. В средата на терена 
много добре се пред-
ставят Димитър Ларгов 
и Емануил Манолов. 
Опитният Ларгов след 
свободен удар създава 
нова голова опасност. 
Но времето изтича и 
краят идва отново при 
0:1. 

С участието си на 
европейски полуфи-
нал големият отбор на 
“Славия” от шейсетте 
години на ХХ век дос-
тига своя апогей. Нещо 
повече, написана е 
нова страница в клуб-
ната история на родния 
футбол. Достойното 
представяне на сла-
вистите кара Европа да 
запомни имената им и 
прави горди хилядите 
техни поклонници!

Камен ОГНЯНОВ

Александър Василев (Чоко) тормози отбраната на „Сер-
вет” при „бялата” победа с 3:0 на 8 март 1967 г. в София  

Непубликувана досега снимка от слависткия успех с 4:0 у 
дома над „Суонси”. Здраво меле пред вратата на гостите на 
фона на пълните трибуни на клубния стадион    
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„Бялата Коледа”, 
организирана от ПФК 
„Славия” и сдружение 
„Славия”, отново събра 
на едно място няколко 
поколения слависти, 
които се включиха в 
стилния празник. За 
втора поредна година 
купонът бе в ресто-
рант-градина „Славия”, 
като организаторите 
се зарекоха възста-
новената проява да 
продължи и догодина. 
Напомняме, че тази 
славистка инициатива 
води началото си още 
от далечната 1922 г. 
Преди Втората светов-
на война събитието е 
традиционно в програ-
мата на клуба, а от ми-
налата година отново 

Традицията повелява
чо Шоколаров, Ди-
митър Буров и Антонис 
Стергиакис раздадоха 
автографи и си напра-

виха снимки с всички 
желаещи млади фут-
болисти. Треньорското 
ръководство на „бели-

е факт. Това спомена 
и във встъпителните 
си думи нашият колега 
Николай Кръстев.

Този път се събраха 
над 100 деца от ака-
демията на „белите”, 
за които имаше мно-
жество изненади, а 
водещ на събитието 
бе басистът на една от 
емблематичните род-
ни рок банди „Импулс” 
Васил Стоев-Ампега. 
Младите „бели” футбо-
листи показаха завид-
ни познания при про-
ведената викторина, 
свързана с въпроси от 
историята на любимия 

клуб, подготвена от 
друг наш колега Камен 
Огнянов. 

В празника се 
включиха още и пре-
зидентът на клуба 
Венцеслав Стефанов, 
както и футболисти от 
тима на „Славия”, до-
стигнал до Европейски 
полуфинал през 1967 
г. От тогавашния тим 
присъстваха Димитър 
Ларгов, Стоян Алекси-
ев и Михаил Мишев. 

Капитанът на първия 
състав Георги Петков, 
както и Емил Марти-
нов, Калоян Кръстев, 
Андреа Христов, Слав-

Екипът организирал проявата - отляво надясно: Андрей Слабаков, Ва-
сил Стоев, Кирил Стоименов, Биляна Николова, Пейо Пеев, Димитър Мотев, 
Камен Огнянов, Велизар Цоков, Димо Димитров и Милена Цветанова

Нашият колега Николай Кръстев 
имаше честта да открие празника

Изтъкнатият славист режисьорът Андрей Слабаков и прези-
дентът на ПФК „Славия” Венцеслав Стефанов имаха удоволствието 
да разрежат тортата

След гол срещу „Левски” Андреа Христов 
раздава автографи с лекота  

„Той даде верен отговор”
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те” начело със Злато-
мир Загорчич също по-
жела успех в бъдещата 
кариера на славистите 
от академията. По-
следваха бурни възгла-
си на присъстващите 
привърженици: „Иска-
ме Купата!” и поред-
ната крачка за това не 
закъсня. Само няколко 
дни по-късно „белите” 
вече бяха полуфинали-
сти.

Т ъ р ж е с т в о т о 
продъл жи с празнична 
вечеря. Всеки, който 
присъстваше със за-
купен куверт от 50 лв. 
участваше и в празнич-
на томбола с награди, 

осигурена от клубния 
магазин със сувени-
ри. Група „Спринт” се 
отличи с редица по-
пулярни изпълнения, 
между които и „белия” 
химн „Само Славия”. 
За доброто настроение 
на всички гости се бяха 
погрижили и от „Ловико 
Сухиндол”, „Каза Верде 
1908” и „Менада Стара 
Загора”, които осигу-
риха квалитетни вина 
и ракия за слависткия 
купон.

Славните ветерани 
от тима от 1967 г., как-
то и отсъстващите по 
уважителни причини 
други техни съотборни-

Малките слависти знаят отговорите на въпросите от викторина-
та

Друго си е да имаш автограф от капитана 
Емил Мартинов

Доайенът сред настоящия тим Георги Петков представи своите 
съотборници и треньора Златомир Загорчич

Усмивки от „Бялата Коледа”

Част от славните ветерани уважили събитието отляво надясно: Димитър Ларгов, Сте-
фан Гецов-Цеко, Антон Кръстев, Михаил Мишев и Стоян Алексиев 

Имаше подаръци за всички деца от 
„бялата” школа

ци бяха отличени със 
специални грамоти. Во-
калистът на „Спринт” 
Емил Колев пък бе на-
граден със специален 
почетен знак заради 
дългогодишната си от-
даденост към идеята 
на най-стария съще-
ствуващ и до днес наш 
спортен клуб.

Сред най-
специалните гости на 
събитието се включи и 
славистът с най-много 
мачове за националния 
отбор Чавдар Цветков.

Подготви екип на в. „Славия”
Снимки: Марин МАРИНОВ
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Елитна юношеска група 
на България до 19 години

1 кръг
„Славия“ - „Ботев“ (Враца)  5:0
2 кръг
„Черноморец“ (Бургас) - „Славия“  1:1
3 кръг
„Славия“ - „Лудогорец“   1:1
4 кръг
„Марек 2015“ - „Славия“  1:0
5 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (Пловдив)  2:0
6 кръг
„Септември“ (София) - „Славия“  3:1
7 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София  1:2
8 кръг
„Черно море“ - „Славия“  3:1
9 кръг
„Славия“ - „Берое“   2:2
10 кръг
„Славия“ - „Дунав 2010“   0:0
11 кръг
„Пирин“ (Благоевград) - „Славия“  1:1

Временно класиране:
1. „Левски“ 11 8 2 1 26-5 26 точки
2. „Лудогорец“ 11 7 3 1 42-8 24 
3. „Черно море“ 11 8 0 3 29-10 24 
4. „Ботев“ (Пловдив) 11 7 2 2 25-9 23 
5. ЦСКА-София 11 7 2 2 18-7 23 
6. „Септември“ (Сф) 11 5 4 2 20-21 19 
7. „Пирин“ (Бл) 11 5 2 4 12-16 17 
8. „Берое“ 11 4 4 3 24-13 16 
9. „Дунав 2010“ 11 4 4 3 19-13 16 
10. „Нефтохимик“ 11 4 2 5 12-21 14 
11. „СЛАВИЯ“ 11 2 5 4 15-14 11 
12. „Локомотив“ (Пд) 11 2 3 6 15-19 9 
13. „Марек 2015“ 11 2 3 6 13-22 9 
14. „Монтана“ 11 2 1 8 15-25 7 
15. „Ботев“ (Враца) 11 1 2 8 8-38 5 
16. „Черноморец“ 11 0 1 10 8-60 1

Елитна юношеска група 
на България до 17 години:

1 кръг
„Славия“ - „Левски-Раковски“  4:1
2 кръг
„Септември“ (София) - „Славия“  6:2
3 кръг
„Славия“ - „Марек 2015“  5:0
4 кръг
„Берое“ - „Славия“   1:4
5 кръг
„Славия“ - „Етър“   4:3
6 кръг
„Славия“ - „Дунав 2010“   0:0
7 кръг
„Локомотив“ (Пловдив) - „Славия“  2:0
8 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София  2:4

Колебливо представяне на славистите в Елитните група     

9 кръг
„Ботев“ (Пловдив) - „Славия“  1:1
10 кръг
„Славия“ - „Сокол“ (Марково)  0:1
11 кръг
„Пирин“ (Благоевград) - „Славия“  1:2

Временно класиране:
1. ЦСКА-София 11 10 1 0 32-6 31 точки 
2. „Ботев“ (Пловдив) 11 9 1 1 41-7 28 
3. „Левски“ 11 8 2 1 24-7 26 
4. „Черно море“ 11 8 1 2 29-17 25 
5. „Септември“ (Сф) 11 6 1 4 22-20 19 
6. „Сокол“ (Марково) 11 5 4 2 15-16 19 
7. „СЛАВИЯ“ 11 5 2 4 24-20 17 
8. „Лудогорец“ 11 5 1 5 27-14 16 
9. „Локомотив“ (Пд) 11 5 1 5 11-15 16 
10. „Берое“ 11 4 1 6 21-15 13 
11. „Дунав 2010“ 11 3 3 5 10-11 12 
12. „Монтана“ 11 2 4 5 8-22 10 
13. „Етър“ 11 1 3 7 12-25 6 
14. „Пирин“ (Бл) 11 1 3 7 7-21 6 
15. „Левски-Р-ски“ 11 1 2 8 5-25 5 
16. „Марек 2015“ 11 0 0 11 1-48 0

Елитна юношеска група 
до 15 години, Югозападна зона

1 кръг
„Пирин“ (Благоевград) - „Славия“  1:2
2 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София  0:2
3 кръг
„Чавдар“ (Етрополе) - „Славия“  2:1
4 кръг
„Славия“ - „Хебър“   10:0
5 кръг
„Струмска слава“ - „Славия“  0:12
6 кръг
„Славия“ - „Спортист“ (Своге)  3:2
7 кръг
„Царско село“ - „Славия“  0:7
8 кръг
„Славия“     почива
9 кръг 
„Славия“ - „Левски“   1:4
10 кръг
„Септември“ (София) - „Славия“  0:3
11 кръг
„Славия“ - „Миньор“ (Перник)  6:0

Временно класиране:
1. „Левски“ 10 10 0 0 68-4 30 точки 
2. „ДИТ Спорт“ 10 9 0 1 34-6 27 
3. ЦСКА-София 11 9 0 2 55-14 27 
4. „СЛАВИЯ“ 10 7 0 3 45-11 21 
5. „Национал“ 10 6 1 3 45-13 19 
6. „Чавдар“ (Етрополе) 11 6 1 4 23-23 19 
7.  „Велбъжд“ 10 5 2 3 29-19 17 
8. „Пирин“ (Бл) 10 5 2 3 13-15 17 

9. „Локомотив“ (Сф) 10 5 1 4 29-20 16 
10. „Спортист“ (Своге) 10 4 3 3 31-19 15 
11.  „Левски-Раковски“ 11 4 1 6 14-25 13 
12. „Царско село“ 10 4 0 6 31-42 12 
13. „Септември“ (Сф) 11 3 0 8 18-38 9 
14. „Хебър“ 11 2 1 8 10-52 7 
15. „Миньор“ 11 1 2 8 13-41 5 
16. „Витоша“ 10 1 0 9 4-47 3 
17. „Струмска слава“ 10 0 0 10 1-74 0

Софийско първенство, деца „Б“,
родени през 2004 година

1 кръг
„Ботев 57“ - „Славия“   1:6
2 кръг
„Славия“ - „Барокко“   12:0
3 кръг
„Левски“ - „Славия“   7:0
4 кръг
„Славия“ - „Левски-Раковски“  3:2
5 кръг
„Национал“ - „Славия“   2:3
6 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“   0:2
7 кръг
„Лъвчета“ - „Славия“   0:2
8 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (София)  6:0
9 кръг
„Славия“ - „Чавдар“ (Етрополе)  3:1
10 кръг
„Н Спорт“ - „Славия“   2:4
11 кръг
„Славия“ - „Витоша 13“   0:1

Временно класиране:
1. ЦСКА-София 10 10 0 0 67-1 30 точки 
2. „Левски“ 10 9 0 1 85-4 27 
3. „СЛАВИЯ“ 11 8 0 3 39-18 24 
4. „Национал“ 10 7 1 2 47-7 22 
5. „ДИТ Спорт“ 10 7 1 2 36-10 22 
6. „Витоша 13“ 10 7 0 3 39-13 21 
7. „Левски-Раковски“ 10 6 0 4 40-15 18 
8. „Н Спорт“ 10 5 0 5 25-22 15 
9. „Ботев 57“ 10 4 1 5 22-27 13 
10. „Чавдар“ (Етр) 11 4 0 7 19-38 12 
11. „Царско село“ 10 3 2 5 25-51 11 
12. „Лъвчета“ 11 2 1 8 10-37 7 
13. „Олимпия“ 10 1 0 9 16-48 3 
14. „Локомотив“ (Сф) 11 1 0 10 7-70 3 
15. „Барокко“ 10 0 0 10 4-120  0

Софийско първенство, 
подготвителна група (2005 година), 

футбол 11 (група „Б“)

1 кръг
„Славия“ - „Лъвчета“   16:0
2 кръг
„Царско село“ - „Славия“  1:1
3 кръг
„Славия“ - „РД Спорт“   3:1

Отборите на „Сла-
вия“ се представят не-
убедително през фут-
болната есен в Елит-
ните юношески групи 
на България до 19 и до 
17 години. В старшата 
възраст „белите“ стар-
тираха повече от убе-
дително с успех с 5:0 
у дома срещу „Ботев“ 
(Враца), но след това 
бяха допуснати поре-
дица колебливи резул-
тати, които класираха 
тима, воден от старши 
треньора Ивайло Се-
мерджиев, на 11-то мя-
сто след изиграването 

на 11 кръга.
В първия от тях Пла-

мен Петров даде аванс 
за „белите“ малко след 
почивката срещу вра-
чанския „Ботев“ с удар 
отблизо при добавка. 
Димитър Стоянов уд-
вои преднината в 73-
ата минута, а броени 
минути по-късно Филип 
Кръстев покачи на 3:0. 
Христо Тодоров реа-
лизира четвърти гол в 
81-ата минута, а Филип 
Кръстев оформи край-
ното 5:0 две минути 
преди края на срещата.

Това бе и най-

изразителната „бяла“ 
победа в отминалия 
период. Най-тежка бе 
серията между 7-ия и 
11-ия кръг, когато сла-

вистите не записаха 
нито една победа, ре-
гистрирайки две пора-
жения и три равенства.

При 17-годишните 

представянето беше 
по-стабилно, но от-
борът, воден от Ивайло 
Василев, е седми във 
временното класиране 
след също 11 мача. 

Впечатление правят 
домакинските побе-
ди срещу „Левски-Ра-
ковски“ (4:1) и „Марек 
2015“ (5:0), както и 
успехът далеч от дома 
с 4:1 срещу „Берое“. За 
разгрома срещу „Лев-
ски-Раковски“ в първия 
кръг се разписаха Ди-
митър Ненчов и Ангел 
Методиев преди по-
чивката, а през второто 

Юношит на „Славия“ участници в елитна-
та група U19 със своя старши треньор Ивай-
ло Семерджиев

Статистика
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4 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“   4:0
5 кръг
„Левски-Раковски“ - „Славия“  0:3
6 кръг
„Славия“ - „Миньор“ (Перник)  6:0
7 кръг
„Велбъжд“ (Кюстендил) - „Славия“  0:6
8 кръг
„Славия“ - „Витоша 13“   1:0
9 кръг
„Локомотив“ (София) - „Славия“  0:4

Временно класиране:
1. „Царско село“ 9 8 1 0 68-4 25 точки 
2. „СЛАВИЯ“ 9 8 1 0 43-2 25 
3. „ДИТ Спорт“ 9 6 0 3 29-9 18 
4. „Миньор“ (Пк) 9 6 0 3 18-20 18 
5. „Витоша 13“ 9 5 1 3 14-12 16 
6. „РД Спорт“ 9 3 1 5 18-17 10 
7. „Левски-Раковски“ 9 3 0 6 13-22 9 
8. „Велбъжд“ (Кд) 9 2 1 6 10-40 7 
9. „Локомотив“ (Сф) 9 1 1 7 6-32 4 
10. „Лъвчета“ 9 0 0 9 2-63 0

Софийско първенство, 
подготвителна група (родени 2006 година), 

футбол 9 (група „А“)

1 кръг
„Славия“ - „Елит“   5:1
2 кръг
„Витоша 13“ - „Славия“   2:1
3 кръг
„Славия“ - „РД Спорт“   6:0
4 кръг
„Славия“ - „Н Спорт“   1:0
5 кръг
ЦСКА-София - „Славия “  1:1
6 кръг
„Славия“ - „Септември“   5:0
7 кръг
„ДИТ Спорт“ - „Славия“   0:1
8 кръг 
„Славия“ - „Левски-Раковски“  2:1
9 кръг
„Локомотив“ (София) - „Славия“  1:2
10 кръг
„Славия“ - „Марек 2015“ (Дупница)  3:0
11 кръг
„Миньор“ (Перник) - „Славия“  0:6

Временно класиране:
1. „Славия“ 11 9 1 1 33-6 28 точки 
2. „ДИТ Спорт“ 11 9 1 1 19-4 28 
3. „Витоша 13“ 11 8 1 2 29-8 25 
4. „Левски-Раковски“ 11 4 3 4 18-17 15 
5. ЦСКА-София 11 3 5 3 15-17 14 
6. „Миньор“ (Пк) 11 4 2 5 12-18 14 
7. „Локомотив“ (Сф) 11 4 1 6 21-23 13 
8. „Септември“ (Сф) 11 4 1 6 12-22 13 
9. „Н Спорт“ 11 3 2 6 17-13 11 
10. „Марек 1915“ 11 3 1 7 13-28 10 

11. „Елит“ 11 2 2 7 8-22 8 
12. „РД София“ 11 2 2 7 9-28 8

Софийско първенство, подготвителна група 
(родени 2007 година), футбол 7 (група „Б“)

1 кръг
„Славия“ - „Гранит“ (Владая)  3:2
2 кръг
„Славия“ - „Витоша 13)   11:0
3 кръг
„Олимпия“ - „Славия“   1:5
4 кръг
„Славия“ - „Левски-Раковски“  4:1
5 кръг
ЦСКА-София - „Славия“   2:2
6 кръг
„Славия“ - „Сливнишки герой“  4:0
7 кръг
„Победа 2013“ - „Славия“  0:8
8 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“   2:1
9 кръг 
„Витоша“ (Бистрица) - „Славия“  2:6
10 кръг
„Славия“ - „Ботев 57“   7:0
11 кръг
„Н Спорт“ - „Славия“   2:0

Временно класиране:
1. „Н Спорт“ 11 10 1 0 55-6 31 точки
2. „СЛАВИЯ“ 11 9 1 1 52-11 28
3. „ДИТ Спорт“ 11 9 0 2 61-5 27
4. „Олимпия“ 11 6 1 4 32-19 19
5. ЦСКА-София 11 6 1 4 33-16 19
6. „Гранит“ (Владая) 11 5 2 4 17-19 17
7. „Левски-Раковски“ 11 4 4 3 18-16 16
8. „Сливнишки герой“ 11 5 0 6 21-32 15
9. „Витоша 13“ 11 2 2 7 16-52 8
10.  „Победа 2013“ 11 2 1 8 10-33 7
11.  „Ботев 57“ 11 1 0 10 6-64 3
12. „Витоша“ (Бистрица) 11 0 1 10 5-53 1

Софийско първенство, подготвителна група 
(родени 2008 година), футбол 7 (група „А“)

1 кръг
“Славия“ - „Септември“   6:0
2 кръг
„Локомотив“ (София) - „Славия“  2:3
3 кръг
„Славия“ - „Спорт София“  7:1
4 кръг
„Левски“ - „Славия“   4:1
5 кръг
„Славия“ - „Национал“   8:0
6 кръг
„Царско село“ - „Славия“  1:1
7 кръг
„Славия“ - „ЕСФА“   11:0
8 кръг
„Славия“ - „Левски-Раковски“  3:1

9 кръг
ЦСКА-София - „Славия“   1:6
10 кръг
„Славия“ - „Витоша 13“   1:1
11 кръг
„Олимпия“ - „Славия“   0:13

Временно класиране:
1. “Левски“ 11 10 0 1 69-10 30 точки 
2. “СЛАВИЯ“ 11 8 2 1 60-11 26 
3. “Национал“ 11 8 1 2 54-21 25 
4 “Царско село“ 11 8 1 2 46-19 25 
5. “Левски-Раковски“ 11 7 1 3 32-18 22 
6. “Люлин“ 11 6 3 2 35-17 21 
7. “Септември“ 11 5 4 2 29-23 19 
8. “ДИТ Спорт“ 11 5 3 3 31-28 18 
9. “Локомотив“ (Сф) 11 5 1 5 22-19 16 
10. ЦСКА-София 11 2 1 8 12-46 7 
11. “София Спорт“ 11 2 0 9 17-36 6 
12. “Витоша 13“ 11 1 1 9 11-43 4 
13. “ЕСФА“ 11 0 1 10 8-58 1 
14. “Олимпия“ 11 0 1 10 5-82 1

Софийско първенство, подготвителна 
група (родени 2009 година), футбол 5

1 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София  7:1
2 кръг
„Люлин“ - „Славия“   2:1
3 кръг 
„Славия“ - ОФК „София“  5:0
4 кръг
„Победа 2013“ - „Славия“  0:4
5 кръг
„Славия“ - „Левски“   3:1
6 кръг
„Царско село“ - „Славия“  1:7
7 кръг
„Славия“     почива
8 кръг
„Славия“ - „Н Спорт“   1:0
9 кръг
„Олимпия“ - „Славия“   2:4
10 кръг 
„Славия“ - „Елит“   8:0
11 кръг
„София Спорт“ - „Славия“  1:6

Временно класиране:
1. “Левски“ 10 9 0 1 60-5 27 точки 
2. „СЛАВИЯ“ 10 9 0 1 46-8 27 
3. „Люлин“ 10 8 2 0 38-6 26 
4. “Н Спорт“ 10 7 1 2 62-8 22 
5. „Витоша“ 10 6 2 2 35-18 20 
6. „Елит“ 11 5 2 4 34-29 17 
7. „Царско село“ 10 4 2 4 16-23 14 
8. „Олимпия“ 10 4 0 6 22-35 12 
9. ОФК „София“ 11 2 0 9 13-33 6 
10. „София Спорт“ 10 1 3 6 9-40 6 
11. „ЦСКА-София 10 2 0 8 18-60 6 
12. „Победа 2013“ 10 1 2 7 8-47 5 
13. „София 2010“ 10 0 2 8 11-60 2

полувреме точни бяха 
Кристиян Костадинов и 
Емил Пинджуров.

Любопитен е и дра-
матичният обрат у 
дома с 4:3 с „Етър“ в 
V кръг. В средата на 
първата част Кольо 
Станев изненадващо 
изведе гостите напред 
в резултата, но преди 
почивката Тома Уша-
гелов успя да изравни. 
Веднага след началото 
на второто полувреме 
Димитър Ненчов вкара 
второто попадение за 
„белите“ след самосто-
ятелен пробив. Малко 
по-късно гостите израв-
ниха от дузпа, а Бра-
нислав Ботев за втори 

път даде аванс за ве-
ликотърновци. 

Последва натиск за 
„Славия“, като Краси-
мир Панчев и Алек-
сандър Дилов се раз-
писаха за драматичния 

обрат и крайното 4:3.
В отминалата част 

от есенния дял под-
готвителните групи на 
„Славия“ се представи-
ха на обичайното ниво. 
Славистите, футбол 5 

(родени 2005 година), 
делят първото място в 
класирането с „Левски“, 
като двата тима имат 
по 27 точки. 

Родените 2008 годи-
на млади „бели“ талан-
ти футбол 7 са на втора 
позиция с 26 точки, а 
водачът „Левски“ е с 4 
повече. Подготвител-
ната група 2007 година 
също е на втора пози-
ция до момента, а при 
родените и през 2005 
и 2006 година слави-
стите делят първата 
позиция след края на 
есенния дял. 

„Децата“ Б, родени 
през 2004 година могат 
да се похвалят с класи-

ране в челната тройка, 
докато в Югозападна-
та Елитна група до 15 
години „Славия“ е на 
четвъртата позиция.

През есента на 2017 
година двама от дълго-
годишните треньори в 
академията на „белите“ 
Иво Градев и Цветос-
лав Алтънов замина-
ха да работят в Китай. 
За трансферите им в 
азиатската страна е 
съдействал шампионът 
със „Славия“ от 1996 г. 
Стоян Ацаров.

Асен ДАСКАЛОВ

Отборът на „белите“ до 17 години, воден 
от Ивайло Василев
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Реформите в родния 
баскетбол не секнаха и 
този сезон, което едва 
ли е новина. Но е рад-
ващо, че продължиха и 
хубавите неща свърза-
ни с любимия спорт в 
слависткото семейство. 
След като миналата 
година бе възстановен 
женският тим и той кате-
горично спечели титла-
та и купата във второто 
ниво, този път „белите” 
участват в елита. Това 
стана възможно и бла-
годарение на преструк-
турирането на шампи-
оната от федерацията. 
Решено бе за срок от 
три години в родното 
първенство при да-
мите да не участват 
чужденки. Това бе про-
диктувано от факта, че 
дни преди новия сезон 
имаше подадени едва 
две заявки за участие 
в проявата. По този на-
чин, не само бе спасен 
спортния календар, но 
и се даде възможност 
на редица центрове, 
които създават кадри 
да бъдат включени в 
първенството. Това 
вече бяха цели 11 от-
бора. С цел по-малко 
разходи на клубове-
те бяха създадени на 
георграфски принцип 

Славистките - втори в западната група

две зони Източна и За-
падна. „Славия” попад-
на във втората. Според 
регламента отборите в 
групите играят два пъти 
един срещу друг на 
разменено гостуване. 
След това дивизията се 
разделя на два потока. 
В първия се разпреде-
лят   местата от първо 
до четвърто, а другата 
група е втората седми-
ца.

За финалната чет-
ворка се класират 
първите два тима от 
Западната и Източната 
зона, а за другите две 
места спорят заелите 

втора и трета позиция. 
С оглед показаното до 
тук „белите” ще играят с  
„Рилски спортист”. Сре-
щите са на разменено 
гостуване. 

Всъщност до края 
на редовния сезон сла-
вистките могат само 
да увеличат актива си, 
защото имат мач по-
малко с последния в 
подреждането - столич-
ния „Септември”. Вся-
какъв друг изход освен 
победа за момичетата 
на Силвия Пеева би 
била супер изненада, 
още повече, че първия 
тдвубой бе спечелен 
убедително: 85-63. Ин-
тересно е, че абсолют-
но същият резултат се 
получи и при победата 
над друг състав от Со-
фия - „Шампион 2006”.   
„Белите” загатнаха за 
възможностите си още 
на старта, когато бе 
сломен съставът на 
НСА, отново с над 20 т.

Всъщност единстве-
ните две загуби до тук 
са от ексшампионки-
те „Монтана 2003”. 
Сладки са победите 
над частния „Шампион 
2006”, заради размя-
ната на състезателки, 
между двата клуба. А 
разгромните резулта-

Антония Филипова 
е най-резултатна

ти над „Левски” вече 
не изненадват никого. 
Отдавна най-старият 
действащ баскетболен 
сблъсък при дамите е 
тотално доминиран от 
„Славия”.

Иска ни се да вяр-
ваме, че отборът има 
сили не само да пре-
одолее съперника си за 
влизане във финалната 
четворка, но и защо да 
не погледне към един 
медал?! Нещо, което е и 
голямата болка на тре-
ньорката Пеева: „Ако 
бяха останали само 
четири състезалет-
ки от миналия отбор, 
съм сигурна, че щяхме 
да вземем бронза. А 

едно отличие щеше да 
даде огромен тласък 
за развитието и на 
кариерата на момиче-
тата, а и на отбора 
като цяло. „Славия” е 
тоталният хегемон 
в женския ни баскет-
бол, но главно поради 
финансови причини от 
доста време не е сред 
медалистите. Но се 
надявам да продължим 
израстването си и 
още по-големите успе-
хи ще дойдат”, завъ-
ршва тренерът. А защо 
да не й повярваме? Мо-
мичетата имат, не само 
сили, но и възможно-
сти. Успех!

Интересни промени съпътстваха отбора през 
лятната пауза. Съставът бе напуснат от всички 
екссъстезателки на „Шампион 2006”, като отно-
во чрез сложна трансформация се завърнаха към 
частния клуб. Единствено при „белите” остана ка-
питанът на тима Антония Филипова. Тя се превъ-
рна и в най-резултатният играч на отбора със 131 
точки. Толкова има в актива си и завърналата се 
Естер Мичева. Тя е двукратна шампионка със „Сла-
вия” при подрастващите и показа завидна форма 
през есента. На ниво се включи и друго ново попъл-
нение Кристин Костадинова, дошла от „Монтана 
2003”.

При „белите” отново е и националката Стефка 
Николова, която ще съчетава престоя на терена 
и с работа в школата на клуба. Но безспорно най-
любопитно е завръщането на Александра Делчева. 
Високият 202 см. център има в актива си и купа на 
България със „Славия”, но на волейболното поле?! 
Тогава преди 10 години, тя е част от състава спече-
лил отличието, в най-странния турнир у нас, като на 
финала сломи сръбския „Раднички” (Белград). Сет-
не тя премина и през баскетбола, игра и в чужбина.

Така може да се определи смя-
ната на дограмата на залата на 
клубния стадион. В тази си част 
съоръжението под сектор „А”, не 
бе пипано от построяването му 
през 60-те години на миналия 
век?! Затова и задоволството на 
всички в „белите” редици е голя-
мо. Клубният президент Васил Йо-
тов се нагърби с основната тежест 
за финансирането на ремонта, но 
той изтъкна и друго: „Искам да из-
ползвам случая да благодаря на 

редицата наши приятели, роди-
тели на деца в школата, треньо-
рите, както и на други хора, ко-
ито безкористно ни помогнаха в 
това нелеко начинание. Времето 
също беше с нас през декември и 
ремонтът е факт. Остава само 
да си помечтаем един ден да се 
радваме и на нова зала. Истори-
ята на баскетбола в „Славия” ни 
задължава да продължим да се 
развиваме.”  

Резултати А група - Запад:
І кръг „Славия” – НСА     65-46
ІІ кръг „Монтана 2003” – „Славия”    86-53
ІІІ кръг „Септември” – „Славия”    63-85
ІV кръг „Славия” – „Шампион 2006”   85-63
V кръг „Левски” – „Славия”    46-77
VІ кръг НСА – „Славия”     59-82
VІІ кръг „Славия” – „Монтана 2003”   66-95
VІІІ кръг „Славия” – „Септември”    отл.
ІХ кръг „Шампион 2006” – „Славия”   50-69
Х кръг „Славия” – „Левски”    59-41
Класиране след есенния дял:
1. „Монтана 2003”  9 9 0 18 т. 
2. „Славия”   9 7 2 16
3. НСА  9 4 5 13
4. „Шампион 2006”  9 4 5 13
5. „Левски”  10 2 8 12
6. „Септември”  8 1 7 9

Страницата подготви: Камен ОГНЯНОВ    

Носителка на купата с „белите” 
волейболисти и националка 
подсилиха състава на „Славия”

Коледна изненада 
за "бялата" школа
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Национали  

Жените останаха без 
победа в София

Женският национален отбор на България не успя да вземе нито 
един успех на квалификацията за влизане във втора дивизия на 
световното първенство през този сезон, състояла се от 4 до 9 де-
кември в София. Най-опитните състезателки в отбора, израстнали 
в школата на „Славия“, не успяха да помогнат за достойно пред-
ставяне в столичния Зимен дворец. В състава се усети липсата на 
отказалата се Спаска Ковачева, както и на наскоро претърпялата 
операция София Илийчева, играеща от години в Австрия. Сред мо-
мичетата нямаше нито една състезателка, която в момента да е 
част от „Славия“, тъй като „белите“ вече не развиват женския хокей.

Българките паднаха от Белгия в първия си двубой с 0:9 (0:3, 0:4, 
0:2). Последва загуба и срещу ЮАР с 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Едва в тре-
тия си мач нашите момичета стигнаха до голове във вратата на про-
тивника, но те бяха крайно недостатъчни срещу Хърватия и отново 
бе фиксирана загуба – 2:12 (0:5, 2:3, 0:4). 

Единственият реален шанс за победа бе срещу състава на Хонг 
Конг в последния ден на турнира. Но след като поведоха в резул-
тата с 1:0 с гол на Виктория Димитрова в 8-ата минута, българките 
допуснаха обрат и с две попадения в последните 10 минути на мача 
азиатките триумфираха с 2:1 (1:0, 0:0, 0:2). Победител в групата ста-
на отборът на Хърватия с пълен актив и доби право на участие в 
група Б на втора дивизия. 

Страницата подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Антирекорд за „Славия“ – едва трети за купата
Хокейният отбор 

на „белите вълци“ 
е трети в турнира 
за Купата на Бълга-
рия за тази година. 
За първи път през 
XXI век „Славия“ не 
е сред първите два 
състава в надпре-
варата. Неприятно-
то класиране ста-
на факт, след като 
славистите загубиха 
два от трите си мача 
в проявата. И ако 
поражението срещу 
шампиона „Ирбис-
Скейт“ бе напълно 
очаквано, то изне-
надата дойде сре-
щу НСА. „Белите“ 
отстъпиха срещу 

„студентите“ с 2:6 и 
това се оказа реша-
ващо за крайното 
подреждане в над-
преварата.

Единствената по-
беда за момчетата 
на Мартин Миланов 
бе срещу ЦСКА с 6:1. 
Успехът можеше да 
бъде наблюдаван на 
живо и в Интернет. 
С този мач започна 
чудесната инициа-
тива на родната фе-
дерация за излъчва-
нето на двубоите от 
родните първенства 
във всички възрасти 
в реално време. За 
тези, които са про-
пуснали да наблю-

Програмата на „Славия“ през 2018 г. до края на сезона:

III кръг
13.02.2018 г. „Славия“ – ЦСКА ст. „Славия“

IV кръг
22.02.2018 г.  НСА – „Славия“  Зимен дворец 
1.03.2018 г. „Славия“ – „Ирбис-Скейт“ ст. „Славия“
13.03.2018 г. ЦСКА – „Славия“ Зимен дворец

Забележка: Всички мачове са с начален час 20:45 ч.

Столицата ни отново 
ще е домакин 
на световното за 
младежи до 20 г.

Младежкият национален отбор на Бълга-
рия ще играе на домашен лед на световното 
първенство през този сезон. Въпросителните 
дали няма да бъде отнето домакинството ни 
заради ремонта на Зимния дворец отпаднаха 
през есента, благодарение най-вече на уси-
лията от страна на председателя на родната 
федерация Мартин Миланов по време на кон-
греса на Международната федерация през 
септември. Така младите български хокеисти 
отново ще радват родната публика с изявите 
си на турнира, който ще определи победителя 
в трета дивизия от 22 до 28 януари в София.

Първият ще добие право на участие в 
група Б на втора дивизия, а последният ще 
загуби мястото си в групата и ще трябва да 
играе квалификация за влизане в нея дого-
дина. Съперници на българите са Австралия, 
Китай, Израел, Исландия и Нова Зеландия. В 
първия си мач нашите ще се изправят срещу 
Нова Зеландия на 22 януари от 20 ч.

дават прякото пре-
даване на срещите, 
остава възможност-
та да прегледат за-
писите в страницата 
на youtube.com.

За поредна годи-
на носител на тро-
фея стана актуални-

На 2 и 3 декември на пързалка „Славия” се проведе вратарски семинар, 
организиран от Българската федерация по хокей на лед. През двата 
дни под ръководството на канадския специалист Род Уиско и дълго-
годишния вратар на националния отбор на България, шампион и със 
„Славия“ – Константин Михайлов, вратари от родните клубове тре-
нираха усилено. В мероприятието взеха участие общо двадесет души 
от столичните клубове „Славия“, ЦСКА, НСА, „Айсберг“, „Левски Со-
фия“ и „Ирбис-Скейт“, както и представител на „Балкан“ (Ботевград).

ят шампион „Ирбис-
Скейт“, който се 
разправи с НСА със 
7:1 в своеобразния 
финал на проявата.

Резултатите от 
турнира за нацио-
налната купа са ва-
лидни и за първи 

кръг на първенство-
то. Шампионатът се 
провежда в четири 
кръга. 

Очаквайте всички 
резултати и крайно-
то класиране в него 
в следващите брое-
ве на вестника.
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  Още вести от баскетболния клуб на стр. 14

Редколегията на в. „Славия” има нов член 
в лицето на Калоян Маринов. Синът на 
фоторепортера Марин Маринов, чиито 
снимки виждате и в този брой, се роди на 
6 юли тази година. Малкият славист още 
в първите си мигове прегърна „бялата” 
идея и със специално брандирани дрешки. 

По традиция футболният клуб посреща новата година и с календар на представителния 
отбор. Радващо е, че този път има поставена и емблема, както и е отбелязана 

предстоящата 105-та годишнина. Постерът се продава на цена от 2 лв. в кафенето на 
сектор „А” на стадион „Славия”, както и в спортен магазин „Сандекс” на улица „Алабин” 

№16-20 (сградата на Българска стопанска камара, до клона на банка ДСК).
 Всичко за изминалия футболен сезон на стр. 2-6

Представяме ви и Лора Личева, която 
е дъщеря на секретаря на сдружение 
„Славия” Симеон Личев. Малката 
чаровница се роди на 16 март 2017 г. 
Екипът на изданието пожелава на 
щастливите й родители през новата 
2018 да имат още радости с любимия 
„бял” отбор. 

На 10 декември 
се състоя 
поредното 
издание на 
възстановената 
„Бяла Коледа”. 
За най-малките 
слависти от 
школата бе 
истински празник 
да се докоснат и 
до батковците 
от първия отбор, 
начело със 
старши треньора 
Златомир 
Загорчич. 
Още за 
тържеството на 
стр. 10-11 


