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Т

сеци. Защото един
евентуален успех в
надпреварата за купата на България ще
е от фундаментал-

Сн: Петенка Иванова

ова
трябва
да е целта
пред футболистите на „Славия”
през следващите ме-

Издава Национален клуб на слависта

15-и юбилеен турнир
в Козлодуй На стр. 10

Хроника на славистките
полуфинали
На стр. 6

Смело напред
към финала

но значение за клуба. Не само, заради
това че „белите” не
са печелили трофея
от двадесет и две
години вече, но и
заради европейската виза. Точно през
тази надпревара е и
най-прекият път към
турнирите на Стария континент. Там
където славистите
се завърнаха с победа преди година
и половина. Такъв
път избра и нашият
сегашен съперник в
полуфиналите през
миналия сезон и постигна краен успех.
Затова не трябва
да се драматизира
евентуално неучастие на „Славия” в
първата
шестица.
Славистката публика също ще застане
зад момчетата на

Загорчич в турнира за купата. Както
мощно го направи в
четвъртфинала във

Велико Търново. Затова смело напред
към финала, а после
заедно ще мечтаем!

„Златното момиче”
Цветелина Найденова:

„Гордея се, че съм
славистка” На стр. 13
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Подготовка

Неубедителни резултати в контролите

Отборът на „Славия“ се „отличи” с колебливи изяви по време
на приятелските си мачове през зимната подготовка. В проверките треньорското ръководство за пореден път изпробва различни схеми и тактики, които могат да изненадат противниците в
официалните мачове през пролетта. Новите попълнения също
взеха дейно участие в контролните срещи през зимата.

Н

а старта славистите загубиха с
0:4 от украинския елитен „Олександрия“ в първия си приятелски двубой по време на триседмичния си
лагер в турския курорт
Алания. В този двубой
старши треньорът Златомир Загорчич пусна в
игра експериментален
състав, като Славчо Шоколаров бе десен краен
защитник. Дебют с бялата фланелка направиха
новите
попълнения
Александър Александров, Милчо Ангелов и
Тони Иванов, а юношата на клуба Александър
Златков започна в титулярния състав. След
дълготрайно отсъствие
заради контузия се завърна
талантливият
халф Георги Йомов.
Във втората си проверка на турска земя
„белите“ отново отстъпиха. Този път противник беше руският елитен „Ахмат“ (Грозни),
а резултатът - 1:3. Загорчич пусна в игра 20
футболисти, а участие

не взеха Наско Милев,
Пламен Петров, Цветелин Чунчуков и Филип
Ангелов. Нападателят
Калоян Кръстев напусна
лагера и се присъедини
към „Болоня“, след като
осъществи
трансфер
в елитния италиански
клуб.
За „белите“ се откриха две добри възможности. Първата дойде
от самостоятелен пробив и влизане от лявото
крило на опитния Галин
Иванов при резултат
0:1. Той стреля мощно
от дъгата, но вратарят
Виталий Гудиев извади
топката в корнер. Втората бе отново изработена
от Иванов, който в 37ата минута бе спънат на
границата на наказателното поле. Но от свободния удар Иван Минчев
стреля право в стената.
След нов гол за руския
тим първата част завърши 0:2.
Четири минути след
началото на второто полувреме съперника вкара трети гол, а в средата
на втората част „Славия“

Част от младите надежди при заминаването за подготвителния лагер в Алания
отляво надясно: Андреа Христов, Георги
Йомов и Калоян Кръстев. Малко по-късно
последният се присъедини към елитния
италиански тим „Болоня”

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

върна попадение след
чудесна атака по десния
фланг. Владислав Узунов от 10 метра простреля вратаря на „Ахмат“,
след като Стефан Велев
проби отдясно и подаде
на Милчо Ангелов, който
спря топката за Узунов и
хасковлията не сбърка.
Първата
победа
в Алания дойде срещу
азербайджанския
„Нефтчи“. Новото попълнение Милчо Ангелов се
разписа за успеха с 1:0 в
63-ата минута. Преди почивката той и Тони Иванов от добри позиции в
наказателното поле не
успяха да отбележат.
В проверката отново
не взе участие новото
попълнение Цветелин
Чунчуков. Вратарят Антонис Стергиакис получи
контузия в глезена след
сблъсък с противник и
беше заменен принудително от опитния Георги
Петков. А игралият отново като десен защитник
Славчо Шоколаров пък
бе отстранен от съдията.
Последва минимално
загуба с 0:1 от унгарския
елитен „Халадаш“. Като
в началото на двубоя
Галин Иванов и Милчо Ангелов от изгодни
позиции пропуснаха да
открият резултата в полза на „белите“. В 47-ата
минута унгарците реализираха попадение чрез
Кристиан Колчак, който
се разписа отблизо с
тяло след изпълнение
на корнер. Десет минути
преди края на срещата
капитанът Галин Иванов
получи червен картон
заради невъздържана
проява към съперник.
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Зимна подготовка - 2018, контролни срещи
17 януари 2018 г.
„Славия“ - „Олександрия“ (Украйна) 0:4
„Славия“: Георги Петков, Славчо Шоколаров, Стефан Велков,
Андреа Христов, Абуд Омар, Емил Мартинов, Стефан Велев,
Галин Иванов, Александър Златков, Георги Йомов, Ивайло Димитров. (Филип Ангелов, Янис Карабельов, Милчо Ангелов, Александър Александров, Тони Иванов, Иван Минчев, Чигози Мба).
Алания, 80 зрители.
21 януари 2018 г.
„Славия“ - „Ахмат“ (Грозни, Русия) 1:3
„Славия“: Антонис Стергиакис, Александър Александров, Андреа Христов, Костадин Велков, Абуд Омар, Стефан Велев,
Емил Мартинов, Иван Минчев, Георги Йомов, Галин Иванов,
Ивайло Димитров. (Георги Петков, Славчо Шоколаров, Милчо
Ангелов, Тони Иванов, Янис Карабельов, Стефан Велков, Владислав Узунов, Чигози Мба, Александър Златков).
Голмайстори: 0:1 Апти Алхъядов (4), 0:2 Апти Алхъядов (19), 0:3
Идрис Умаев (49), 1:3 Владислав Узунов (63).
Алания, 70 зрители.
25 януари 2018 г.
„Славия“ - „Нефтчи“ (Баку, Азербайджан) 1:0
„Славия“: Антонис Стериакис, Славчо Шоколаров, Андреа Христов, Стефан Велков, Абуд Омар, Стефан Велев, Тони Иванов,
Иван Минчев, Галин Иванов, Янис Карабельов, Милчо Ангелов.
(Георги Петков, Ивайло Димитров, Наско Милев, Владислав Узунов, Чигози Мба, Александър Златков, Георги Йомов).
Голмайстор: 1:0 Милчо Ангелов (63).
Алания, 100 зрители.
28 януари 2018 г.
„Славия“ - „Халадаш“ (Унгария) 0:1
„Славия“: Антонис Стергиакис, Александър Александров, Костадин Велков, Стефан Велков, Абуд Омар, Стефан Велев, Янис
Карабельов, Галин Иванов, Тони Иванов, Иван Минчев, Милчо
Ангелов. (Емануеле Джерия, Андреа Христов, Славчо Шоколаров, Георги Йомов).
Голмайстор: 0:1 Кристиян Колчак (47).
Алания, 80 зрители.
29 януари 2018 г.
„Славия“ – ЦСКА-ІІ (Москва, Русия) 1:2
„Славия“: Емануеле Джерия, Емил Мартинов, Андреа Христов,
Стефан Велков, Димитър Буров, Тони Иванов, Владислав Узунов, Чигози Мба, Паулито Соуза, Ивайло Димитров, Наско Милев. (Георги Петков, Александър Александров, Костадин Велков,
Филип Ангелов, Славчо Шоколаров, Пламен Петров).
Голмайстор: 1:1 Ивайло Димитров (62).
Алания, 150 зрители.
1 февруари 2018 г.
„Славия“ - „Тобол“ (Костанай, Казахстан) 2:0
„Славия“: Емануеле Джерия, Славчо Шоколаров, Стефан Велков, Андреа Христов, Абуд Омар, Емил Мартинов, Стефан Велев,
Иван Минчев, Галин Иванов, Ивайло Димитров, Наско Милев.
Голмайстори: 1:0 Ивайло Димитров (20-дузпа), 2:0 Стефан Велев (75).
Алания, 110 зрители.
10 февруари 2018 г.
„Берое“ (Стара Загора) - „Славия“ 3:0
„Славия“: Антонис Стергиакис, Славчо Шоколаров, Стефан
Велков, Андреа Христов, Абуд Омар, Стефан Велев, Емил Мартинов, Наско Милев, Владислав Узунов, Ивайло Димитров, Милчо Ангелов. (Емануеле Джерия, Александър Александров, Иван
Минчев, Галин Иванов, Георги Йомов).
Голмайстори: 1:0 Милен Желев (32), 2:0 Мартин Райнов (36), 3:0
Педро Еуженио (82-дузпа).
Стара Загора, ст. „Локомотив“, 200 зрители.

След това дойде
нова загуба с 1:2 срещу втория състав на
руския ЦСКА (Москва).
За „Славия” реализира
Ивайло Димитров в 62ата минута. Основният

голмайстор на „белите“
през настоящия сезон
изравни резултата при
1:1. За първи път титуляр в състава, воден от
треньора Златомир Загорчич, беше бразилски-

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев,
Васил Йотов и Александър Вуйчев
за помощта и съпричастността по
осигуряването излизането на
в. "Славия" през 2018 г.

Подготовка / Програма

По време на зимната пауза футболистите на „Славия” проведоха доста сериозни
занимания Сн: Марин Маринов, sportal.bg
ят халф Паулито Соуза,
който изкара пробен период.
В последната си
провека в Алания славистите надиграха с 2:0
казахстанския „Тобол“.
Ивайло Димитров откри резултата преди почивката след прецизно
изпълнение на дузпа.
Халфът Стефан Велев оформи крайното
2:0 в 74-ата минута на
двубоя с точен удар от
наказателното поле. В
„Тобол“ игра бившият
футболист на „белите“
Фернандер Касаи, който
остави отлични впечатления в запалянковците
на най-стария съществуващ и до днес български клуб.
В заключителния си

контролен мач от зимната пауза „Славия”
загуби с незаслуженото 0:3 при гостуването
на „Берое“. На стадион
„Локомотив“ в Стара
Загора домакините на
два пъти не се възползваха от грешки в
отбраната на „белите“
в първите минути, но
след това играта беше
водена изцяло от възпитаниците на Златомир Загорчич.
В 25-ата минута
Милчо Ангелов пропусна да вкара във вратата на домакините,
които имаха късмет и
поведоха в резултата в
32-ата минута чрез Милен Желев. Той откри с
удар от наказателното
поле.

ФЕВРУАРИ
XXI кръг
17.02.2018 г., събота, 13:00 ч.
„Етър ВТ” – „Септември” (Сф)
(пряко по Диема)
17.02.2018 г., събота, 15:00 ч.
„Верея” – ЦСКА-София
(пряко по Диема спорт)
17.02.2018 г., събота, 17:30 ч.
„Черно море” – „Берое”
(пряко по Диема спорт)
18.02.2018 г., неделя, 12:30 ч.
„Локомотив” (Пд) – ОФК „Пирин”
(пряко по Диема спорт)
18.02.2018 г., неделя, 15:00 ч.
„Лудогорец” – „Славия”
(пряко по Диема спорт)
18.02.2018 г., неделя, 17:30 ч.
„Левски” – ПФК „Ботев” (Пд)
(пряко по Диема спорт)
19.02.2018 г., понеделник, 17:30 ч.
„Витоша” – „Дунав 2010”
(пряко по Диема спорт)
XXII кръг
23.02.2018 г., петък, 17:30 ч.
ЦСКА-София – „Черно море”
(пряко по Диема спорт)
24.02.2018 г., събота, 13:00 ч.
„Дунав 2010” – „Верея”
(пряко по Диема)
24.02.2018 г., събота, 15:00 ч.
„Берое” – „Етър ВТ”
(пряко по Диема спорт)
24.02.2018 г., събота, 17:30 ч.
„Септември” (Сф) – „Левски”
(пряко по Диема спорт)

Само четири минути
по-късно Мартин Райнов с диагонален шут
покачи резултата на 2:0.
В началните минути на
втората част Наско Милев пропусна „да върне „Славия“ в мача”, а
Ивайло Димитров също
не успя да се разпише.
Малко след час игра
Ангелов отново изпусна
да вкара топката в мрежата, а четвърт час преди края влезлият като
резерва Георги Йомов
също се засуети пред
гола. 13 минути преди
края Милчо Ангелов бе
фаулиран в наказателното поле на „зелените“,
но Галин Иванов пропусна отсъдената дузпа.
Пет минути след това
Педро Еуженио оформи класическия успех в
полза на „Берое” след
точно изпълнена дузпа.
В 88-ата минута резервата в тази среща Иван
Минчев също не можа
да реализира за „белите“.
Като цяло подготовката показа, че в състава
има потенциал. Някои
от новите попълнения
също се включиха удачно. Видно е, че трябва
още време за сработване, а и в контролите винаги резултатът остава
на втори план.
Асен ДАСКАЛОВ
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Надеждите на „белите“ фенове за силна
пролет се свързват и с опитните Галин
Иванов (вляво) и Ивайло Димитров

„Бял” десант се
готви за Коматево

Славистката агитка е в трескава подготовка за най-важния мач следващия месец
– визитата на ПФК „Ботев” (Пд). Първата полуфинална среща от турнира за купата на
България ще се играе на 13.03.2018 г., вторник, от 17:30 ч. Двубоят ще е на терена на
базата в село Коматево. Всички, които искат
да присъстват могат да се запишат за пътуването във Фейсбук-групата на „белите” или
по време на домакинските срещи на ст. „Васил Левски” при представители на агитката.
След като близо 200 души покрепиха „Славия” в предишната фаза на надпреварата,
сега се очаква феновете да бъдат дори повече в сравнение с тези на ст. „Ивайло”.

ПРОГРАМА
Първа професионална лига – 2017/2018
Първи дял – пролетен полусезон
25.02.2018 г., неделя, 15:00 ч.
ОФК „Пирин” – „Витоша”
(пряко по Диема спорт)
25.02.2018 г., неделя, 17:30 ч.
„Славия” – „Локомотив” (Пд)
(пряко по Диема спорт)
26.02.2018 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК „Ботев” (Пд) – „Лудогорец”
(пряко по Диема спорт)
ФЕВРУАРИ-МАРТ
XXIII кръг
27.02.2018 г., вторник, 15:00 ч.
„Етър ВТ” – „Черно море”
(пряко по Диема спорт)
27.02.2018 г., вторник, 17:30 ч.
„Дунав 2010” – ЦСКА-София
(пряко по Диема спорт)
28.02.2018 г., сряда, 13:00 ч.
„Витоша” – „Славия”
(пряко по Диема)
28.02.2018 г., сряда, 15:00 ч.
„Верея” – ОФК „Пирин”
(пряко по Диема спорт)
28.02.2018 г., сряда, 17:30 ч.
„Левски” – „Берое”
(пряко по Диема спорт)
1.03.2018 г., четвъртък, 15:00 ч.
„Лудогорец” – „Септември” (Сф)
(пряко по Диема спорт)
1.03.2018, четвъртък, 17:30 ч.
„Локо” (Пд) – ПФК „Ботев” (Пд)
(пряко по Диема спорт)
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XXIV кръг
3.03.2018 г., събота, 17:30 ч.
ЦСКА-София – „Етър ВТ”
(пряко по Диема спорт)
4.03.2018 г., неделя, 12:30 ч.
ОФК „Пирин” – „Дунав 2010”
(пряко по Диема спорт)
4.03.2018 г., неделя, 15:00 ч.
(пряко по Диема спорт)
„Славия” – „Верея”
(пряко по Диема спорт)
4.03.2018 г., неделя, 17:30 ч.
„Черно море” – „Левски”
(пряко по Диема спорт)
5.03.2018 г., понеделник, 13:00 ч.
„Септември” (Сф) – „Локомотив” (Пд)
(пряко по Диема)
5.03.2018 г., понеделник, 15:00 ч.
ПФК „Ботев” (Пд) – „Витоша”
(пряко по Диема спорт)
5.03.2018 г., понеделник, 17:30 ч.
„Берое” – „Лудогорец”
(пряко по Диема спорт)
XXV кръг
9.03.2018 г., петък, 17:30 ч.
„Дунав 2010” – „Славия”
(пряко по Диема спорт)
10.03.2018 г., събота, 13:00 ч.
„Верея” – ПФК „Ботев” (Пд)
(пряко по Диема)
10.03.2018 г., събота, 15:00 ч.
ОФК „Пирин” – ЦСКА-София

(пряко по Диема спорт)
10.3.2018 г., събота, 17:30 ч.
„Левски” – „Етър ВТ”
(пряко по Диема спорт)
11.03.2018 г., неделя, 15:00 ч.
„Локомотив” (Пд) – „Берое”
(пряко по Диема спорт)
11.03.2018 г., неделя, 17:30 ч.
„Лудогорец” – „Черно море”
(пряко по Диема спорт)
12.03.2018 г., понеделник, 17:30 ч.
„Витоша” – „Септември” (Сф)
(пряко по Диема спорт)
XXVI кръг
16.03.2018 г., петък, 17:30 ч.
„Септември” (Сф) – „Верея”
(пряко по Диема спорт)
17.03.2018 г., събота, 13:00 ч.
„Славия” – ОФК „Пирин”
(пряко по Диема)
17.03.2018 г., събота, 15:00 ч.
„Берое” – „Витоша”
(пряко по Диема спорт)
17.03.2018 г., събота, 17:30 ч.
„Ботев” – „Дунав 2010”
(пряко по Диема спорт)
18.03.2018 г., неделя, 13:00 ч.
ЦСКА-София – „Левски”
(пряко по Диема спорт)
18.03.2018 г., неделя, 16:00 ч.
„Черно море” – „Локомотив” (Пд)
(пряко по Диема спорт)
18.03.2018 г., неделя, 18:15 ч.
„Етър ВТ” – „Лудогорец”
(пряко по Диема спорт)

Трансфери
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Т

рансферната
политика
на „Славия” и
през тази зимна пауза
бе подчинена на привличането предимно
на млади играчи, които
са показали, че имат
нужда от шанс, за да
разкрият потенциала
си. След продажбата
на Калоян Кръстев в
Италия очевидно усилията на спортно-техническия щаб са били
насочени към търсене
на негов заместник в
лицето на обещаващи млади футболисти. Такъв е случаят
с национала Тони
Иванов, който идва
от „Лудогорец”. Роденият на 21 март 1999
г. футболист играе на
поста нападател. През
есента на 2017 г. той

„Славия” залага главно на
млади играчи с потенциал

Три от новите „бели” попълнения по
време на официалното им представяне
(отляво надясно): Александър
Александров, Тони Иванов, Цветелин
Чунчуков сн: sportal.bg
взе участие и в трите
европейски квалификации с националната
формация до 19 г. като
в срещата с Исландия

Милчо Ангелов реализира
първия си гол с белия екип
Привлеченият
от ЦСКА-София
през
зимната
пауза
нападател Милчо Ангелов реализира
първото си попадение с белия
екип в контролата с „Нефтчи”
(Баку) в Турция.
Той донесе победата с 1:0 над
а з е р ба й д ж а н ския състав по
време на подготвителния лагер на „Славия” зад граница.
Ангелов е роден на 2 януари 1995 г. в
с. Иречеково. Започва да тренира футбол
в „Тунджа” (Ямбол). През 2009 г. преминава в школата на „Черноморец” (Бургас), където остава до 2012 г. През сезон
2011/2012 става голмайстор на елитната
юношеска група до 17 г. От есента на
2012 г. вече е в мъжкия отбор на клуба,
където е до лятото на 2014 г., изигравайки 31 мача, в които отбелязва 6 гола за
бургазлии.
Следващият му отбор е „Литекс”. С
екипа на ловчанлии записва мачове както в елита, така и в „Б” група, играейки за
дубъла. От лятото на 2016 г. след трансформацията на „Литекс” в ЦСКА-София
продължава кариерата си в новия „червен” клуб, за който има 13 мача и отбелязани 4 гола. Има и 11 мача с 4 гола общо в
юношеските селекции на България.

(2:1) реализира и първия гол. През сезоните
2016/17 и 2017/18 с
младежкия отбор на
„зелените” от Разград

има общо 7 мача в
Юношеската лига на
УЕФА.
Още едно име на
млад футболист с качества сред новопривлечените е това на
Цветелин Чунчуков.
Роденият в Пазарджик
на 26 декември 1994
г. състезател започва
да тренира футбол в
местния „Бенковски”,
след което попада в
школата на столичния
„Левски”. Първият му
професионален договор е с ПФК „Ботев”
(Пд) през 2013 г. С
екипа на пловдивчани
има мачове в турнира
Лига Европа през ля-

тото на 2014 г., когато
реализира и гол срещу
австрийския
„Санкт
Пьолтен” във втория
предварителен кръг.
През лятото на 2015
г. преминава в „Лудогорец”. Шампион е с
разградския клуб за
сезоните 2015/2016 и
2016/2017. За последно бе част от „Черно
море” през есента на
2017 г. При представянето му с бялата
фланелка
Чунчуков
изрази
задоволство
от привличането му в
„Славия” и надежди за
триумф в турнира за
Купата.

Александър Александров
иска да стигне с „белите”
до финал за Купата

Момчил Цветанов ще
подсили средната линия
на състава

Едно от интересните попълнения в „белия” състав през зимната пауза е това на 31-годишния
защитник Александър Александров. Роденият на 30 юли 1986
г. в София футболист започва да
тренира в школата на „Септември”. В дългата му кариера има
мачове с екипите на „Конелиано” (Герман), „Миньор” (Перник),
„Берое”, „Черно море”, „Левски”
и „Етър ВТ”. Най-много срещи в
елита има за „моряците” от Варна – 135, за които е вкарал и
два гола. Любопитен факт е, че
първото му попадение с екипа на
варненци е именно срещу „Славия” на 17 октомври 2010 г., когато неговият гол донася победата
на „Черно море” с 3:2 в 88-ата
минута.
Последният му клуб преди идването му при „белите” е „Етър
ВТ”. За великотърновци Сашо записа 19 срещи в Първа лига през
есента на 2017 г. като отбеляза и
един гол.
По повод трансфера си в „Славия” футболистът сподели пред
медиите, че е избрал да подпише
с „белите” поради настоятелността на президента на клуба Венци
Стефанов и се надява да играе
с отбора на финала за националната купа.

Страницата подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Роденият
на 3 декември 1990 г.
в
Плевен
ф у т б ол и с т
започва кариерата си
в местния
„Спартак”.
През лятото
на 2007 г. е
привлечен в академията на „Литекс”.
През 2014 г. се разделя с ловешкия
клуб, а след това е бил футболист
на ПФК „Ботев” (Пд), ЦСКА и „Верея”
като в трите клуба се задържа по
една година. Последният му отбор е
полският „Стал” (Миелец). Бил е двукратен шампион и носител на купата с „Литекс” като за ловчанлии има
118 мача и 14 гола. С ЦСКА печели
последният трофей в историята на
клуба – купата на България през
2016 г.
С националната фланелка за юноши до 19 г. бележи за успеха срещу
Израел с 1:0 по пътя към финалите
на Евро-2008 в Чехия. На самото европейско на мача с Унгария (0:1) е
избран от УЕФА за най-добър играч
от българския отбор, получавайки
специален плакет.
сн: botevplovdiv.bg
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Интервю
Златомир
Загорчич:
Старши треньорът
Златомир
Загорчич
стабилизира представянето на „Славия“
през настоящия сезон
след
изключително
колебливите
изяви
в шампионата през
миналата
кампания.
46-годишният сръбски
специалист
изведе
славистите до полуфиналите за националната купа и сега
„белите“ запалянковци
с нетърпение очакват
мачовете срещу ПФК
„Ботев“ (Пловдив).
Бившият български
национал даде специа
лно интервю за вестник „Славия“, в което
говори за зимната подготовка на отбора,
както и за предстоящите изпитания пред
най-стария съществуващ и до днес български футболен клуб.
- Господин Загорчич, да започнем от
по-далеч. Кога дойде
решението Ви да станете треньор?
- Станах треньор
напълно
случайно.
Имах магазин за спортни стоки и приятели
дойдоха един ден и ми
предложиха да се занимавам с тази професия. Първо тренирах
деца във „Войводина“
(Нови Сад). Четири-пет
години се занимавах с
деца. След това станах
помощник-треньор
в
мъжкия състав. Изкарах
необходимия
лиценз
и работих отново във
„Войводина“, „Литекс“,
„Долни Срем“ и сега
съм в „Славия“.
- Има ли разлика между футбола в
Сърбия и България?
- В качеството няма.
В България само „Лудогорец“ остава в евротурнирите, докато тази
година и двата сръбски
отбора излязоха от групите на Лига Европа. В
Сърбия младите футболисти биват продавани много бързо навън,
защото няма пари.
Липсват спонсори дори
в големите клубове.
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„Ще играем еднакво на двата
фронта, максималист съм“

Златомир Загорчич се надява на нова
силна подкрепа от страна на публиката
Сърбия стана европейски и световен шампион
в някои възрастови групи при младежите, но
това помага единствено
за продажбата на играчи в силни европейски
отбори.
- Да преминем към
„белия” тим. Доволен
ли сте от проведената
подготовка?
- Доволен съм, тренировките в Турция
бяха добри. Момчетата
работиха здраво и качествено. Резултатите
в контролите са малко
колебливи, може би
умората бе причина за
това. До известна степен загубите са нещо
нормално за тази част
на подготовката. Доволен съм от последния
ни мач в Анталия с „Тобол“. Получи се здрав
двубой, но трябва да
изчистим грешките. В
някои мачове получавахме лесни голове в
самото начало. Надеждата ми е да допускаме
тези пропуски.
- Може ли да се подобри успеваемостта
при реализиране на
голове в определени
моменти?
- Работим в това отношение. Опитваме се
да подобрим работата
в този елемент. Правим
доста упражнения за
завършващата фаза по
време на тренировките.
Реализацията на положения трябва да се подобри.
- Завърши ли селекцията?
- Търсим централен
защитник. Ще прегова-

ряме с чужденец. Ако е
качествен, не може да
го изпуснем.
- Какво да очакваме
от новите попълнения
в състава?
- Важно е всички да
бъдат във форма. Не ис-

- Какви са шансовете „Славия“ да влезе
в първата шестица?
- Изоставаме със седем точки след „Верея“.
Имаме директен мач,
но те трябва да запишат
три загуби, а ние да печелим всичките двубои.
В шампионата има два
отбора, които са фаворити. Останалите могат
да се победят и мачовете между тях са много
завързани.
- Как гледате на варианта „белите” да
стигнат до Лига Европа през евентуално
участие във втората
осмица на шампионата?
- В момента знаем,
че сме на полуфинал
за купата на страната.

Старши треньорът на „Славия” смята, че е дошло време „белите” отново
да се спечелят трофей сн. sportal.bg
кам да говоря кой може
да бъде титуляр и кой
резерва. За мен няма
резерви, имаме състав
от 25 футболисти. Още
през лятото искахме да
вземем Милчо Ангелов.
Той се включи добре и
имаше силни изяви в
контролите.
- Какви се целите
пред отбора през пролетта?
- Ще се хвърлим еднакво и на двата фронта, за купата на България и в първенството.
Трябва да се играе на
100 процента във всичките мачове. В дадени
моменти не се получаваше, както в самото
начало на шампионата. Тогава отборът не
показваше това, което
може.

Хвърляме се за нея. До
тук нищо не ни е гарантирано. И трите отбора,
които останаха за купата, са фаворити спрямо
нас, но самочувствието
не е предимство.
- В този ред на мисли каква е максималната цел, която „Славия“ ще преследва в
турнира?
- Максималист съм.
Не трябва да се занимавам, ако не вярвам,
че може да спечелим
купата на България.
Вярвам в момчетата и в
себе си. Първо гледаме
да се класираме за финала, а след това и за
евентуално спечелване
на трофея. Във футбола не е задължително
да печелят фаворитите.
- Как се чувства от-
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борът при домакинските мачове на стадион „Васил Левски”?
- Парадоксално е,
но допуснахме три загуби на нашия стадион
в трите ни двубоя. На
„Васил Левски“ паднахме само от „Лудогорец“
и по принцип играем
добре. На терена на
„Славия“ топката е доста по-бавна. Вижда се,
че няма значение, че не
разполагаме с осветление.
- Забелязана ли
беше атмосферата на
трибуните в гостуващия сектор във Велико Търново на мача с
„Етър“ за купата?
- Бях много приятно
изненадан от подкрепата. Иска ми се да има
такава и още по-голяма
публика във всичките
наши мачове.
- Какво е впечатлението ви от „Бялата
Коледа“?
- Една страхотна
традиция. Показва, че
„Славия“ е голям клуб.
Много е хубаво да се
привличат деца по този
начин. Видях как се
радваха, когато получиха подаръци. Хубаво
е да си обичат отбора
и да станат футболисти
един ден.
- Как ви се вижда
работата с юношите?
- Обичам да работя
с млади играчи. Това е
най-важното. Искам да
им предам това, което
мога. И ако може след
това да бъдат направени трансфери в силни
първенства и да бъдат
изкарани свежи пари за
клуба.
- Какво е пожеланието ви към публиката
на „Славия“?
- Много ми се иска да
играем финал и на него
феновете да ни подкрепят мощно. Дано да
осъществим това, което
искаме всички - футболисти, треньори, ръководство и фенове.
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ
Асен ДАСКАЛОВ
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Купа на България

За 19-ти път славистите
ще играят на полуфинал
Класирането на „белия” отбор в тази фаза
на турнира за националната купа е чудесен
повод да си припомним
основните акценти от
досегашните участия.
Важно е да се отбележи, че „Славия” има 12
трофея от тази надпревара. Първите 5 от тях
е връчената по право
на Държавния първенец Царска купа. Това
се случва през: 1926,
1928, 1930, 1936 и 1943
г. Затова тук ще припомним само изявите на

вестният с прякора си
Соботката състезател
се разписва при елиминирането на „Ботев”
(Пловдив) с 2:1. Това не
е предшественик на настоящия тим на „жълточерните”. Техният нов
клуб със същото име е
създаден през 2010 г. и
реално не е негов наследник. Но в родната
футболна действителност сме свидетели на
много подобни припознати нови дружества,
уж за автентични. Тогава през 1952 г. в крайна
сметка е спечелена и
купата. Интересна подробност представлява
фактът, че в два случая,
когато отстранява пловдивски тим, какъвто е
и сегашният съперник,
„Славия” печели купата. Вторият такъв е през
1996 г.
Според изтегления
жребий в настоящия
турнир „белите” ще гостуват на базата в Коматево на 13 март от
17.30 часа. Реваншът
ще е в София на 10 или
11 април. Все още не
е решено. В два други

случая досега в полуфинали славистите домакинстват в ответния
двубой. Като именно
с пловдивчани – „Локомотив”, на 17 април
1996 г. те печелят с 2:0
и продължават напред,
като впоследствие пе-

челят и последната засега купа.
И още нещо любопитно от историята: при
класирането си предишния път на финал
през 2011 г. славистите също елиминират
„Етър” като гост в хода

Последни секунди на четвъртфинала
във Велико Търново на 13 декември 2017 г.
и топката за трети път спира в мрежата
на Христо Иванов. 3:1 за „Славия” и пътят
към полуфиналите е открит сн. Gong.bg

на турнира. В тази кампания е и последният
гол за „белите” отбелязан на полуфинал.
Негов автор е Даниел
Пеев. Той се разписва
за 1:0 при инфарктния
мач с „Пирин”, спечелен
с 8:7 след изпълнения
на дузпи, след 1:1 в
продълженията.
Първият такъв случай в полуфинали е
срещу „Левски” през
1972 г. Тогава драмата
е още по-луда и завър
шва с 10:9 при дузпите.
Именно с най-стария си
съперник в сблъсъци на
това турнирно стъпало, най-много пъти се
срещат славистите. От
общо шестте случая
в четири „сините” са
елиминирани, които на
свой ред отстраняват
„белите” два пъти.
Страницата подготви:
Камен ОГНЯНОВ

Акценти в полуфиналите:
Съперници на „Славия”: 11 клуба.
Най-много са от София – 4.
Най-много мачове: С „Левски” – 8. В тях
славистите печелят и губят по два пъти,
а равните резултати са четири.
Най-резултатни слависти: 5 гола-Михаил Мишев, 3-Андрей Желязков и Атанас
Александров, 2-Стоян Вражев, Ваньо
Костов и Цветозар Дерменджиев.
Реванши при домакинство на „Сла-

вия”: 1990 г. с ЦСКА - 0:1 и 1996 г. с
„Локомотив” (Пловдив) - 2:0.
Срещи с продължения: 3, като и трите
пъти продължават „белите”.
Полуфинали решени с дузпи: 2, като и
в двата случая победител е „Славия”.
Общ актив на „белите” в тази фаза на
надпреварата:
25 мача, 10 победи, 6 равни, 9 загуби,
голова разлика 28-26.

ПОЛУФИНАЛИТЕ НА „БЕЛИТЕ” ЗА КУПАТА
Героят от победния
полуфинал през 2011 г.
вратарят Емил Петров
ликува

славистите, когато има
отделен турнир. Следващите 6 отличия са
за тогавашната купа на
Съветската армия. „Белите” ликуват с трофея
през: 1952, 1963, 1964,
1966, 1975 и 1980 г. Последният успех, засега
е през 1996 г. в турнира
за купата на България.
Общо в досегашните
18 полуфинала, футболистите на „Славия” са
продължавали 11 пъти,
като са спечелени сетне и 7 финала.
Автор на първия славистки гол в полуфинал
е Йордан Митов. Из-

година
1949
1952
1954
1955
1963

съперник
резултат
голмайстор
класиране
„Левски” (София)
0:1
отпадане
„Ботев” (Пловдив)
2:1
Йордан Митов, Георги Стойчев
носител
„Сливен”
1:0 (пр.)
Добромир Ташков
финалист
„Спартак” (Пловдив)
0:1
отпадане
„Левски” (София)
3:1
Михаил Мишев-2, Александър Василев
„Левски” (София)
0:0		
носител
1964
„Левски” (София)
2:2
Михаил Мишев, Антон Кръстев
„Левски” (София)
2:1
Михаил Мишев-2
носител
1966
„Спартак” (Варна)
2:1
Стоян Вражев-2
носител
1970
„Левски” (София)
0:2
отпадане
1972
„Левски” (София)
1:1 (пр.), 10:9 дузпи Андрей Желязков
финалист
1974
„Академик” (София)
0:1		
отпадане
1975
ЦСКА
2:0 (пр.)
Любен Тасев, Андрей Желязков
носител
1980
„Добруджа” (Добрич)
3:2 (пр.)
Атанас Александров-2, Ваньо Костов
носител
1981
„Левски” (София)
1:1
Чавдар Цветков
„Ботев” (Пловдив)
4:2
В. Костов, А. Желязков, Ботьо Малинов, Ат. Александров
ЦСКА
0:1
финалист
1988
ЦСКА
0:1
отпадане
1990
ЦСКА
0:3
ЦСКА
0:1
отпадане
1996
„Локомотив” (Пловдив) 2:0
Атанас Киров, Зоран Ристич
„Локомотив” (Пловдив) 2:1
Цветозар Дерменджиев-2
носител
2011
„Пирин” (Благоевград) 1:1 (пр.), 8:7 дузпи Даниел Пеев
финалист
2013
„Берое” (Стара Загора) 0:0
„Берое” (Стара Загора) 0:1
отпадане
Заб. В зависимост от регламента понякога срещите са в два двубоя на размемено гостуване. В турнира
1973/74 ЦСКА и „Левски” (София) се включат директно на извънредни полуфинали, с мотива че дават доста
национални състезатели. През сезон 1980/81 г. няма полуфинали, а четирите отбора играят финална група.
Двубоите завършили с дузпи се приемат за равни мачове в общата статистика.

Ретро
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Спомен за Райчо Богословов –
един от изтъкнатите ни вратари
„Белият” клуб винаги е имал много
силни играчи на позицията с №1. Така е
днес, такъв е и случаят с героя на нашия разказ. Поводът
да ви го представим
е фактът, че през
2018 г. се навършват
точно 80 години от
неговия дебют под
рамката на славастката врата.

Л

юбопитни са
подробностите
относно
включването на Богословов в редиците на
„Славия”, където той
преминава от столичния „Бенковски” през
есента на 1938 г. За
своя избор след години
разказва самият вратар: „Славия”бе един
от най-силните отбори в България. Хора
от клуба упорито ме
искаха. Желание да
премина при „белите”
имах и аз. Чувствах се
славист. Обичах това
име. Отдавна харесвах играта на „белия”
отбор. Но от „Бенковски” не ме пускаха, пазаряха се. Не ми даваха разрешение, въпреки молбите: една,
две, пет... Накрая се
съгласиха, но поискаха неотстъпно: „Ще
ни купите шест чифта обувки, чорапи и
фланелки” и сделката
стана. Тогава се случваха подобни неща.”
Това е един от малкото примери за тогавашната спортна действителност, в който се
реализира „трансфер”.
Е, не за някаква крупна
сума пари, но и натуралната размяна си е
по своему търговия.
Че Райчо Богословов е харесан от „Славия” си личи и от факта, че е с тях и преди
официално да премине в клуба. Той играе

1985 година, председателят на „Славия” Димитър Ларгов, награждава арх.
Райчо Богословов (вдясно) по случай неговата 70-та годишнина. Отпред вляво
е друг ветеран на клуба Тодор Байкушев
в срещите през април
1938 г. в Баня Лука с
местния „Крайщник”.
В тогавашна Югославия е под рамката и в
двубоите следващите
години с едноименния
клуб, с авторитетния
тим на „Войводина”
(Нови Сад), с адашите от „Славия” (Сараево). Но безспорно най-значимият му
международен мач с
„белите” е на 11 август
1940 г. в София срещу
московския „Спартак”.
Тогава той пази през
първото полувреме, за
да отстъпи сетне позицията си на неговия
наследник
Димитър
Антонов-Гробаря.
Причината
Богословов да напусне е
следването му. Той
заминава да учи архитектура в Германия. Но
много скоро уменията
му отново го отвеждат
на футболния терен.
Има какво още да разкаже самият той пак на
страниците на книгата
на Силвестър Милчев
„Футболната романтика на България-ІІ част”:
„В Мюнхен отидох
готов вратар. Журналистите веднага
ме надушиха. Писаха, че е дошъл играч
от България с голям
опит. И така направих няколко трени-

ровки с „Байерн”. На
тяхната база ме видя
един нашенец – Митко
се казваше, дописник
на вестник „Спорт”.
Нави ме да отида в
другия местен клуб.
И се озовах в „Мюнхен-1860”. Сетне се
получи
разрешение
от София да играя за
тях, но при условие,
че ще ме пускат за
срещи на националния
ни отбор. Не се наложи. Записах двубои с
водещи тимове като
„Щутгарт”, „Вердер”
(Бремен). Но повече
ме влечеше следването. Въпреки това
продължих да бъда
включван в групата за
мачовете... Спомням
си и една среща след
доста години. Бях на

архитектурен симпозиум във Франция. На
връщане спрях в Мюнхен. Реших да гледам
местното дерби. На
опашката за билети
ме видя някогашното ни резервно дясно
крило Предел АлоисПредо. Прегърнахме
се. Беше трогателна среща. Заведе ме
в канцеларията на
„Мюнхен-1860”.
Там
на видно място бе закачена снимката на
нашия отбор, който
през 1942 г. спечели
купата на Германия.
На фотоса с резервния вратарски екип
бях и аз.”.
Райчо Богословов
има успехи и на родна почва. С любимата
„Славия”, където е четири сезона, в периода
1938-1940 г., има два
медала от шампионата. Титуляр е при спечелването на титлата
за 1939 г. С екипа на
„белите” записва общо
30 мача в Националната дивизия, като е носител и на бронзовото
отличие през 1940 г.
За малко, обаче той,
а и самия клуб да се
разминат с титлата,
заради странни неща
съпътстващи „белия”
тим през пролетта на
1939 г.: „Бяхме така да
се каже наред и вече

7

се виждахме държавни първенци - отново
връща лентата назад
изтъкнатият вратар Не си спомням точно
кой от играчите даде
идеята, Пано Стефанов, Сашо Белокапов или някой друг
от по-опитните, но
отправихме искане до
управата на „Славия”
за пари. Не ни огря.
Обявихме стачка и
ни наказаха. Загубиха
се няколко мача. Настигнаха ни в таблицата. Запалянковци
от София и провинцията надигнаха глас
в наша защита. Тренирахме и чакахме да
ни опростят. Когато
ръководството найпосле свика заседание
за да разгледа случая, навън бе пълно
с народ. Опростиха
ни. Това ни беше за
урок. И заиграхме с
пълна сила.“ На фона
на днешната комерсиална действителност,
как само звучат тези
неща?! Важно е, че
тогавашните слависти
наистина поставят клуба над своите интереси и накрая постигат
успехи за „Славия”.
Един от тях бе и Райчо
Богословов.
Подготви:
Камен ОГНЯНОВ

Сараево, 10.9.1938
г. Райчо Богословов извежда
славистите преди
победата над „Черчелез” с 3:1

Снимките са предоставени от съпругата на Райчо Богословов Стела и дъщеря им Весела Лилова
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К

раят на спортно-състезателната 2017
г. за юношите на
„Славия“ в Елитната
група до 19 години
бе белязан от атрактивно реми 3:3 срещу връстниците на
вековния
съперник
„Левски“ (София).
Славистите, които бяха гости в това
дерби, изоставаха в
резултата още в седмата минута. Станислав Иванов откри от
дузпа, но 20 минути
след това Мартин
Динов
ознаменува
завръщането си на
„Герена“ с попадение
за 1:1.
До края на полувремето „сините“ взеха аванс от два гола.
Сонер Полат центрира от свободен удар
от над 40 метра, а
грешка в защитата
на „Славия“ помогна
на „Левски“ отново да
излезе напред в ре-

Зрелищно равенство срещу
„Левски“ при 19-годишните

Съставът на „Славия“ при момчетата 2005 година, воден от Павел Димов е подгласник на върха с равни точки, след есенния дял
в своята група
зултата. Малко след
това домакините реализираха и трето
попадение след втори гол на Станислав
Иванов.
Славистите не се

предадоха и бранителят Радослав Постолов намали изоставане след точен удар с
глава броени секунди
преди края на първата част.

След
почивката
воденият от старши
треньора Ивайло Семерджиев състав изравни. Това се случи
в следата на второто
полувреме, когато то-

чен отново беше Постолов.
„Славия“ игра доста по-добре от своя
съперник след почивката и можеше да достигне до пълен обрат, като вратарят на
„Левски“ се превърна
в герой с няколкото
си спасявания.
Преди началото на
втората половина от
шампионата „белите“
се намират на нетипичното за тях 12-о
място със само 16
спечелени точки.
Пролетният дял от
първенство стартира на 25 февруари.
Съперник на славистите е съставът на
„Ботев“ (Враца).
В Елитната група
до 17 години славистите също се пред-

РЕЗУЛТАТИ, ПРОГРАМА, КЛАСИРАНЕ
Елитна юношеска група
на България до 19 години:
12 кръг
„Славия“ - „Монтана“
13 кръг
„Левски“ - „Славия“
14 кръг
„Славия“ - „Ботев“ (Пловдив)
15 кръг
„Нефтохимик“ - „Славия“
16 кръг, 25 февруари от 13.30 часа
„Ботев“ (Враца) – Славия“
17 кръг, 2 март от 14.30 часа
„Славия“ - „Черноморец“
18 кръг, 10 март от 14.30 часа
„Лудогорец“ - „Славия“
19 кръг, 14 март от 14.30 часа
„Славия“ - „Марек 1915“
Временно класиране:
1. „Лудогорец“
15 10
2. ЦСКА-София 15 10
3. „Черно море“ 15 11
4. „Левски“
15 9
5. „Ботев“ (Пд) 15 9
6. „Септ. (Сф)
15 8
7. „Берое“
15 7
8. „Дунав 2010“ 15 5
9. „Нефтохимик“ 15 5
10. „Пирин“ (Бл) 15 5
11. „Локо (Пд)
15 4
12. „СЛАВИЯ“
15 3
13. „Марек 1915“ 15 2
14. „Монтана“
15 3
15. „Ботев“ (Вр) 15 1
16. „Черноморец“ 15 0

4
3
0
4
2
4
5
6
4
3
4
7
5
1
2
2

Елитна юношеска група
на България до 17 години:
1:0
3:3
0:4
2:2

1 55-10 34 т.
2 34-9 33
4 37-13 33
2 33-10 31
4 33-13 29
3 38-26 28
3 32-15 26
4 22-17 21
6 17-29 19
7 13-22 18
7 31-25 16
5 21-23 16
8 20-39 11
11 17-30 10
12 10-61 5
13 12-83 2

12 кръг
„Славия“ - Черно море“
13 кръг
„Лудогорец“ - „Славия“
14 кръг
„Славия“ - „Монтана“
15 кръг
„Левски“ - „Славия“
16 кръг, 25 февруари от 13.30 часа
„Левски-Раковски“ - Славия“
17 кръг, 3 март от 14.30 часа
„Славия“ - „Септември“ (София)
18 кръг, 7 март от 14.30 часа
„Марек 2015“ - „Славия“
19 кръг, 11 март от 14.30 часа
„Славия“ - „Берое“
20 кръг, 17 март от 14.30 часа
„Етър“ - „Славия“
21 кръг, 25 март от 11.00 часа
„Дунав 2010“ - „Славия“
Временно класиране:
1. „Ботев“ (Пд)
15 13 1
2. „Левски“
15 11 3
3. ЦСКА-София
15 11 3
4. „Черно море“
15 9 2
5. „Лудогорец“
15 9 1
6. „Сокол“ (Марково) 15 7 5
7. „Септември“ (Сф) 15 8 1
8. „СЛАВИЯ“
15 7 2
9. „Берое“
15 6 2
10. „Локомотив“ (Пд) 15 6 1
11. „Дунав 2010“
15 4 4
12. „Монтана“
15 3 5
13. „Етър“
15 2 4
14. „Левски-Р-ски“ 15 2 3
15. „Пирин“ (Бл)
15 2 3
16. „Марек 2015“ 15 0 0

1
1
1
4
5
3
6
6
7
8
7
7
9
10
10
15

2:0
5:2
6:0
1:0

58-9 40 т.
38-8 36
38-9 36
31-21 29
38-16 28
20-19 26
27-24 25
34-26 23
31-24 20
15-23 19
13-14 16
12-34 14
18-40 10
13-35 9
10-32 9
3-65
0

Отборът на „белите” родени през 2004 г. (деца „Б“) с треньор Мариян
Стоянов имат шанс да атакуват третото място напролет
Елитна юношеска група
до 15 години, Югозападна зона
12 кръг
„Левски-Раковски“ - „Славия“
13 кръг
„Славия“ - „Велбъжд“
14 кръг
„Витоша“ (Бистрица) - „Славия“
15 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (София)
16 кръг
„Национал“ (София) - „Славия“
17 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“
Временно класиране:
1. „Левски“
16 16 0
2. „ДИТ Спорт“ 16 14 0
3. ЦСКА-София 16 14 0
4. „Национал“
16 11 1
5. „СЛАВИЯ“
16 11 1

0
2
2
4
4

1:3
2:0
0:7
1:1
2:1
2:1

97-6 48 т.
78-8 42
97-14 42
75-20 34
61-16 34

6. „Пирин“ (Бл)
7. „Велбъжд“
8. „Чавдар“ (Етр.)
9. „Локо“ (Сф)
10 „Спортист“
11. „Левски-Р-ски“
12. „Септ.“ (Сф)
13. „Ц-ско село“
14. „Миньор“ (Пк)
15. „Хебър“
16. „Витоша“
17. „Стр. слава“

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

9
8
8
7
5
5
5
5
3
2
1
0

3
3
1
3
4
2
2
1
2
1
0
0

4
5
7
6
7
9
9
10
1
13
15
16

31-20
36-27
40-41
50-30
39-39
19-37
24-41
38-61
15-50
12-93
6-72
2-145

30
27
25
24
19
17
17
16
11
7
3
0

Софийско първенство, деца „Б“,
родени през 2004 година
12 кръг
„Олимпия“ - „Славия“
13 кръг
„Славия“ - „Царско село“
14 кръг
ЦСКА-София - „Славия“
15 кръг
„Славия“ - „Люлин“

0:3
1:0
6:0
отложен

Младата смяна
ставят под възможностите си и са едва
на осма позиция. В
14-ия кръг прави впечатление разгромната победа у дома над
„Монтана“ с 6:0. В 10ата минута Димитър
Стоянов даде аванс
за славистите, след
центриране от ъглов
удар, слагайки началото на головото шоу.
Второто попадение
падна след час игра,
когато точен бе Димитър Ненчов. Шест
минути след това
Филип Кръстев се
разписа от дузпа за
3:0. В 70-ата минута
шут на Георги Илиев
направи
резултата
4:0, а Ненчов реализира втория си гол в
срещата минути покъсно. Тома Ушагелов оформи крайното 6:0 секунди преди
края на двубоя.
Преди
началото на втория дял
от сезона младите“

В края на миналата 2017 г. фоайето на сектор А на стадион
„Славия” се сдоби с нова визия. На стилни витрини бяха изложени част от десетките купи спечелени от „бялата” школа през
последните години
„бели“ надежди са
на осмото място в
класирането с актив
от 23 точки. На 25
февруари славистите гостуват на „Левски-Раковски“ и тогава започва втората

част от шампионата.
В
софийските
първенства на три
от подготвителните
групи: при родените 2005, 2006 и 2007
година мачовете се
изиграха още в края
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на миналата година. Резултатите поместихме в предишния брой. Затова
ви предлагаме само
таблиците с временното класиране.
Тук „белите” фут-

болисти са в челото,
като в шампионатите
на 10 и 11-годишните
резделят първо-второ
място.
При
най-малките
(футбол 7, родени
2008 година и футбол
5, родени 2009 година)
„Славия“ се представя
също на обичайното за
класата на Академията ниво. В столичните
първенства и в двете
възрастови групи славистите са на второ
място в класирането.
В
Югозападната
зона на Елитната група до 15 години „белите“ са пети след края
на 2017 г. и шансовете
за атака на челните
места остават реалност за пролетния полусезон.
Страниците
подготви:
Асен ДАСКАЛОВ

РЕЗУЛТАТИ, ПРОГРАМА, КЛАСИРАНЕ
Временно класиране:
1. ЦСКА-София 14 14 0
2. „Левски“
14 12 1
3. „ДИТ Спорт“ 14 10 1
4. „Национал“
14 9 3
5. „СЛАВИЯ“
14 10 0
6. „Витоша 13“ 14 9 0
7. „Левски-Р-ски“ 14 7 1
8. „Н Спорт“
14 7 0
9. „Ботев 57“
14 6 2
10. „Чавдар“(Етр.) 14 5 0
11. „Ц-ско село“ 14 4 2
12. „Лъвчета“
14 3 2
13. „Локо“ (Сф) 14 2 0
14. „Олимпия“
14 1 0
15. „Барокко“
14 0 0

0
1
3
2
4
5
6
7
6
9
8
9
12
13
14

83-2 42 т.
100-5 37
57-13 31
57-10 30
43-24 30
56-21 27
46-28 22
35-29 21
29-30 20
22-47 15
32-61 14
16-46 11
11-76
6
17-68
3
7-151
0

Софийско първенство,
подготвителна група
(2005 година), футбол 11 (група „Б“)
Временно класиране:
1. „Ц-ско село“ 9 8 1
2. „СЛАВИЯ“
9 8 1
3. „ДИТ Спорт“ 9 6 0
4. „Миньор“ (Пк) 9 6 0
5. „Витоша 13“ 9 5 1
6. „РД Спорт“
9 3 1
7. „Левски-Р-ски“ 9 3 0
8. „Велбъжд“ (Кд) 9 2 1
9. „Локо“ (Сф)
9 1 1
10. „Лъвчета“
9 0 0

0
0
3
3
3
5
6
6
7
9

3. „Витоша 13“ 11
4. „Левски-Р-ски“ 11
5. ЦСКА-София 11
6. „Миньор“ (Пк) 11
7. „Локо“ (Сф) 11
8. „Септ.“ (Сф) 11
9. „Н Спорт“
11
10. „Марек 1915“ 11
11. „Елит“
11
12. „РД София“ 11

8
4
3
4
4
4
3
3
2
2

1
3
5
2
1
1
2
1
2
2

2
4
3
5
6
6
6
7
7
7

29-8
18-17
15-17
12-18
21-23
12-22
17-13
13-28
8-22
9-28

25
15
14
14
13
13
11
10
8
8

Софийско първенство,
подготвителна група
(родени 2007 година), футбол 7
(група „Б“)
Временно класиране:
1. „Н Спорт“
11 10 1 0 55-6
2. „СЛАВИЯ“
11 9 1 1 52-11
3. „ДИТ Спорт“
11 9 0 2 61-5

31 т.
28
27

4. „Олимпия“
11
5. ЦСКА-София 11
6. „Гранит“ (Владая) 11
7. „Левски-Р-ски“ 11
8. „Сливнишки герой“ 11
9. „Витоша 13“
11
10. „Победа 2013“ 11
11. „Ботев 57“
11
12. „Витоша“ (Б-ца) 11

6
6
5
4
5
2
2
1
0

1
1
2
4
0
2
1
0
1

4 32-19
4 33-16
4 17-19
3 18-16
6 21-32
7 16-52
8 10-33
10 6-64
10 5-53

Софийско първенство,
подготвителна група (деца 2008 г.),
футбол 7, група „А“
12 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“
13 кръг
„Люлин“ - „Славия“
Временно класиране:

68-4 25 т.
43-2
25
29-9
18
18-20 18
14-12 16
18-17 10
13-22
9
10-40
7
6-32
4
2-63
0

Софийско първенство,
подготвителна група
(родени 2006 година), футбол 9
(група „А“)
Временно класиране:
1. „СЛАВИЯ“
11 9 1 1 33-6 28 т.
2. „ДИТ Спорт“ 11 9 1 1 19-4
28

19
19
17
16
15
8
7
3
1

Малките слависти със старши треньор Димитър Дерменджиев
водят в класирането в първенството на набор-2006

5:2
1:3

1. „Левски“
2. „СЛАВИЯ“
3. „Царско село“
4. „Национал“
5. „Левски-Р-ски“
6. „Септ.“
7. „Люлин“
8. „Дит Спорт“
9. „Локо“ (Сф)
10. ЦСКА-София
11. „София Спорт“
12. „Витоша 13“
13. ЕСФА
14. „Олимпия“

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

1 86-10 36 т.
1 68-14 32
2 50-22 29
3 60-23 28
3 37-21 28
2 33-26 23
4 37-22 21
5 34-35 18
7 22-29 16
8 29-48 13
10 20-49 9
10 14-53 7
12 11-64 1
12 9-94
1

Софийско първенство,
подготвителна група (родени 2009
година), футбол 5
12 кръг
„Славия“ - „Витоша“ (Витоша)
13 кръг
„София 2010 - „Славия“
Временно класиране:
1. „Левски“
12 11 0
2. „СЛАВИЯ“
12 11 0
3. „Люлин“
12 9 2
4. „Н Спорт“
12 9 1
5. „Витоша“
12 6 2
6. „Елит“
12 6 2
7. „Царско село“ 12 6 2
8. „Олимпия“
12 5 0
9. ОФК „София“ 12 3 0
10. „София Спорт“ 12 1 3
11. ЦСКА-София 12 2 0
12. „Победа 2013“ 12 1 2
13. „София 2010“12 0 2

1
1
1
2
4
4
4
7
9
8
10
9
10

3:1
5:10

75-7
59-14
48-10
72-11
38-29
36-30
28-24
25-37
16-35
10-44
18-74
10-58
17-79

33
33
29
28
20
20
20
15
9
6
6
5
2
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Бяла диря

Козлодуй отново стана „бял” след петнайсетото издание
на турнира „Деца играят футбол с емблемата на „Славия”
Атомната
столица на България град
Козлодуй бе домакин
на турнира по мини
футбол под надслов
„Деца играят футбол с емблемата на
„Славия” за петнайсета поредна година.
Общо шест училищни
отбора от общината,
съставени от деца до
четвърти клас, мериха
сили в спортна зала
„Христо Ботев”. Пред
погледите на десетки
родители, любители
на футбола и „бялата”
легенда Михаил Мишев, малките футболисти показаха завид-

Шампионите от СУ „Св. св. Кирил и Методий”
(Козлодуй) подхващат поредната скоростна атака към
противниковата врата

надвие с 3:0 състава
на СУ „Христо Ботев”
(Козлодуй) в малкия
финал. На пето място
останаха учениците
на ОУ „Св. св. Кирил
и Методий” (с. Бутан),
следвани от тима на

Малките футболисти с трепет чакат
награждаването при огромен интерес
от страна на медии, фенове и родители
ни умения и много хъс
за успехи.
Шампион
стана
тимът на СУ „Св. св.
Кирил и Методий” от
града домакин, който
на финала победи с
убедителното 4:0 отбора на СУ „Васил Воденичарски” от с. Хайредин. Трети в крайното класиране се нареди екипът на ОУ „Христо Ботев” (с. Гложене), след като успя да

Президентът на
БК „Славия” Васил
Йотов и един
от основните
организатори на
проявата Павел
Джамбов (вясно)
също уважиха
шампионите
ОУ „Васил Априлов”
(с. Хърлец).
Отборът победител
бе награден лично от
изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй”
ЕАД Иван Андреев,
който проследи цялата надпревара, про-

Лично изпълнителният директор на „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД г-н Иван Андреев връчва купата
на нападателя Ивайло Методиев от отбора
шампион сн: www.divdivenseverozapad.com

Подредени за церемонията при
закриването, всички участници в турнира
„Деца играят футбол с емблемата на
„Славия” получиха тениска за спомен, а
най-добрите и оригинални екипи

текла повече от четири часа. Голмайсторът
на „белите” от миналото Михаил Мишев
също участваше в награждаването на призьорите, а по време на
целия турнир присъстваше и президента
на БК „Славия“ Васил
Йотов.
Организаторите на
състезанието от Регионален клуб на Слави-

го спазвани. Нямаше
разочаровани накрая,
тъй като за всяко
дете имаше награди,
лакомства, медали и
купи, тениски и футболни топки, както и
календари на ПФК
„Славия”.
Зимният турнир на
„белите” остави значима следа в спортната история на града
и все повече деца до
четвърти клас очакват
с вълнение следващото издание на надпреварата в началото на
следващата година.
Текст и снимки:
Ангел СЛАВЧЕВ
Кореспондент
на в. „Славия”

Гордите победители получават Купата
и медалите за първо място
ста – Козлодуй се бяха
погрижили
отлично за
ус п е ш н ото
п р от и ч а н е
на проявата,
като всеки
двубой
бе
р ъ к о вод е н
Не липсваха напрегнати
от съдия и
моменти и много борба на
п р а в и л ат а терена на спортна зала „Христо
бяха строБотев” сн: kozloduy-bg.info
Индивидуални награди:
Велизар Коняров (СУ „Христо Ботев”,
Козлодуй) – „Голмайстор на турнира” с шест
попадения;
Владимир Димитров (ОУ „Христо Ботев”, с.
Гложене) – „Най-добър вратар”;
Росен Георгиев (СУ „Васил Воденичарски”,
с. Хайредин) - „Най-атрактивен играч”;
Ивайло Методиев (СУ „Св. св. Кирил
и Методий”, Козлодуй) – „Най-полезен
играч”, призът се връчва в памет на Цветан
Мончев, основател на Регионален клуб на
Слависта – Козлодуй;
Отличие „Спортсменска игра”, носещо
името на покойния д-р Симеон Стояновски,
бе присъден на отбора на СУ „Христо
Ботев” (Козлодуй).

К

акто
прогнозирахме в миналия
брой
славистките
имат
сериозен шанс за
спечелване на медал
този сезон. Освен от
добрата игра на „Славия” това се подсили и
от последвалото напускане на първенството на шампионките
от „Хасково”. Така на
практика се обезмисли и мачът реванш
от баража между втория в западната група
състав на „белите” и
третия от Изток - „Рилски спортист”. Вече бе
ясно, че и двата клуба
ще са във финалната
четворка. Но въпреки
това, възпитаничките
на Силвия Пеева не
оставиха съмнение в
класата си и победиха със 71:58 в зала
„Универсиада” на 11
януари. Три дни преди това бе постигнат
нов успех, този път в
„Арена Самоков” със
76:56. В срещата като
гост най-резултатна
бе Естер Мичева с 24
точки, две по-малко
добави Антония Филипова. Добре се

Баскетбол
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„Белите” с поглед към бронза

включи и новото попълнение Емилия Янчева, отчела се с 10 т.
Двата отбора са
претенденти за бронзовото отличие, като
досега превъзходството на „Славия” е повече от категорично. Поредно доказателство
за това бе и новият
разгром със 78:59 във
ІІ кръг от първата четворка, за радост на
„бялата” агитка. Този
път най-резултатна бе
именно Янчева, завъ-

ршила с 18 точки, с
една повече от Естер
Мичева. Над 10 точки
отбелязаха и капитанката Антония Филипова (13) и гардът Стефка Николова (11).
Изключително
скъпо селектираните
състави на „Монтана
2003” и „Берое”, се
очертават като фаворити за титлата, но е
важно славистките да
не изпускат па́рата и
да спечелят бронза.
Отличието би било

под №32 от първенствата при дамите, но
значението му ще е го-

лямо. Петнайсеткратните шампионки на
България не са били
сред медалистките от
далечната вече 2004
г. Затова един подобен
успех би бил не само
венец на усилията на
отбор и ръководство, а
и една надежда за нов
успешен период на
„Славия”. Само е важно след трите поредни
изразителни победи
над „Рилски спортист”
славистките да не се
отпуснат и да изпуснат
питомното. А за успеха ще помогнат и феновете. Те вече започнаха все по-осезаемо
да се завръщат.

Резултати:
А група – Запад – отложен мач:
VІІІ кръг „Славия” – „Септември”		
84:51
Бараж за влизане в първа четворка:
„Рилски спортист” – „Славия”		
56:76
„Славия” – „Рилски спортист”		
71:58
Първа четворка:
І кръг „Славия” – „Монтана 2003”		
54:86
ІІ кръг „Славия” – „Рилски спортист”		
78:59
ІІІ кръг „Славия” – „Берое”			
48:79
ІV кръг „Монтана 2003” – „Славия”		
98:62
Временно класиране:
1. „Берое”		
4
4
0
2. „Монтана 2003”		
4
3
1
3. „Славия” 		
4
1
3
4. „Рилски спортист”		
4
0
4

8 т.
7
5
4

Младите славистки трупат
опит в Адриатическата лига
Отборът на „Славия” се завърна на
Европейска
сцена
този сезон. В Адриатическата лига при
кадетките до 17 години България е представена от шампионките в тази възраст,
баскетболистките на
„белия” клуб.
Участващите
състави са 14, разделени в две групи.
В тази на „белите” са:
„Ловчен” (Цетине) от
Черна гора, хърватските ЗКК (Загреб) и
„Рагуза” (Дубровник),
словенските „Синкарна” (Целие) и „Марибор” и македонският
„Бадел” (Скопие).
До тук всеки отбор
изигра по шест сре-

щи, след които лидер
без поражение е „Ловчен”. След черногорките следват три отбора с по четири победи
и две загуби и други
три тима, сред тях и
„Славия”, с по един
успех.
Славистките
сломиха
„Марибор”
с 65:60 на старта на
надпреварата на 29
октомври в зала „Триадица”. Последва нелепа загуба като гост на
„Бадел”, като всички
наблюдавали срещата в Скопие, са категорични за сериозната
съдийска намеса. В
следващите
четири
двубоя, българките отново отстъпиха. Като
оправдание за представянето на „белите”

Момент от срещата на "белите" с „Рагуза” (Дубровник) в зала
„Нова Македония” на 29 януари 2018 година
може да се посочи,
че три от шампионките вече заминаха да
учат и играят в Италия. Други състезателки, като капитанката Ванеса Маринова
лекуваше контузия.
Но най-важното в участието е сверяването
на часовника с пред-

ставители на школата
на бивша Югославия.
Нещо, което отбелязва и президентът на
клуба Васил Йотов:
„Ние търсим развитие извън България
след като сме постигнали върха у нас,
целта ни е да срещаме по-силни отбори

за да подобряваме
играта си. Това ще
даде възможност да
достигнем по-високо
равнище, за да се издигне в последствие
и нивото на родния
баскетбол.”.
Страницата
подготви:
Камен ОГНЯНОВ
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Хокей на лед
Младежите с бронз
на световното в София
Славистът Александър Гацев
бе избран за играч на мача от
българския отбор при успеха
над Нова Зеландия
Младежкият национален отбор на България (до 20 г.) завърши
трети на световното
първенство по хокей
на лед в София в трета дивизия. Мачовете
се играха от 22 до 28
януари в Зимния дворец в столицата. Нашите момчета, водени от
дългогодишния играч
на „Славия” Станислав
Мухачов и неговите помощници Светлин Стоев и Иво Шипков записаха три победи и две
загуби. Това ги нареди
след Израел и Китай в
крайното подреждане.
Трима настоящи слависти, както и няколко
бивши такива, състезаващи се вече зад граница, бяха с основен принос за крайния успех.
Откриващият
мач
на нашите момчета бе
срещу Нова Зеландия.
Гостите първи стигнаха
до попадение, но само
за 15 секунди в края на
първата третина българите обърнаха нещата
в своя полза с голове
на игралия в „Славия“ Веселин Диков и
настоящият
славист

Александър Гацев. Във
втората третина двата
отбора си размениха по
една шайба във вратите, а в третата българите вкараха още два
гола, с които бе подпечатан и успехът с 5:3. За
най-добър играч в нашия състав бе отличен
славистът Александър
Гацев, който се отчете
с гол и асистенция. Статистиката от мача също
показва преимуществото на домакините – 29
удара към новозеландската врата срещу 20
за съперниците.
Във втория ден на
турнира съперник бе
съставът на Израел,
който в първия ден поднесе изненадата, побеждавайки сочените
за фаворити китайци.
Мачът бе „на кантар“ от
първата до последната минута, но в крайна
сметка триумфът бе
за гостите, които стигнаха до победното си
попадение 7 минути
преди края на двубоя.
За
равностойността
на сблъсъка говори и
статистиката за ударите към вратите – 26

Щастливите български хокеисти с бронзовите медали след края
на турнира. Вдясно (прави) са треньорът на отбора Станислав
Мухачов и президентът на родната федерация Мартин Миланов
за израелците и 27 за
българския отбор!
В третия ден бе записана
най-тежката
загуба – от Китай
(4:10). Срещу видимо
по-здравите и бързи
китайци, нашите не намериха успешно противодействие. Все пак,
с 14 удара към вратата
българите отбелязаха
четири гола, докато към
нашия вратар бяха отправени цели 39!
Изключително драматично протекоха последните два мача в
групата – срещу Австралия и Исландия. Срещу
„кенгурата“ двубоят се
движеше на приливи и
отливи, а победата бе
изкована в последните
пет минути. При 6:5 за
България австралийците извадиха вратаря
си в търсене на изравняването, което им изигра лоша шега и 13 секунди преди сирената
получиха седми гол на
празна врата, дело на
Миро Василев. В този

мач
принос
СТАТИСТИКА
имаха други
Световно първенство
двама настоза младежи до 20 г. ящи слависти
III дивизия
Зимен дворец на спорта, София, 2018 г.
– Петър Петков вкара за
22 януари
3:3 в края на
Исландия – Австралия 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
втората треКитай – Израел 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
БЪЛГАРИЯ – Нова Зеландия 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
тина, а отново
23 януари
той и Ивайло
Китай – Исландия 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Георгиев асиАвстралия – Нова Зеландия 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
стираха
на
Израел – БЪЛГАРИЯ 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Веско Диков
25 януари
за петото поАвстралия – Израел 4:7 (1:1, 1:4, 2:2)
падение. СреИсландия – Нова Зеландия 13:3 (3:0, 6:2, 4:1)
Китай – БЪЛГАРИЯ 10:4 (3:1, 5:2, 2:1)
щу Исландия
26 януари
залогът
бе
Израел – Исландия 6:2 (3:0, 0:0, 3:2)
голям - само
Нова Зеландия – Китай 2:11 (0:3, 0:6, 2:2)
победа можеБЪЛГАРИЯ – Австралия 7:5 (1:0, 2:3, 4:2)
ше да доне28 януари
се медали за
Нова Зеландия – Израел 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
българските
Исландия – БЪЛГАРИЯ 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Австралия – Китай 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
момчета. И те
я постигнаха Крайно класиране: 1.Израел 12 т., 2.Китай 9 т.,
по изключи- 3.БЪЛГАРИЯ 9 т., 4.Исландия 7 т., 5.Австралия
5 т., 6.Нова Зеландия 0 т.
телно драматичен начин –
па, а Нова Зеландия
с гол 14 секунди преди загуби мястото си в дисирената, дело на бив- визията.
шия славист Веселин
Страницата
Диков!
подготви:
Така след турнира
Свободан
в София Израел ще
АЛЕКСАНДРОВ
играе в по-горната гру-

Пьонгчанг 2018
Емилия Йорданова е „бялата“ олимпийка!
		

XXIII зимни олимпийски игри в Пьонгчанг (Южна Корея)
започнаха на 9 февруари и ще продължат
до 25 същия месец.
Отдалеченият на 110

За втори път няма българи в шорттрека

км от столицата Сеул
планински град предлага отлични условия
за зимни спортове, а
в близост се намира
националният парк Сеораксан с площ близо

400 кв. км. България
участва на игрите с 21
спортисти, разпределени в шест спорта –
биатлон, сноуборд, ски
алпийски дисциплини,
ски скокове, ски бягане
и спускане с шейни.
Единствената представителка на „Славия“ на игрите е биатлонистката Емилия
Йорданова. Родената
на 5 май 1989 г. в Троян

състезателка ще дебютира на този най-висок
спортен форум. Искрено й желаем успех!
За втора поредна зимна олимпиада
няма да има български представители в
шорттрека. Последното участие бе на Евгения Раданова във
Ванкувър през 2010 г.,
когато тя бе най-добре
класираният български

спортист, завършвайки
седма на 1500 м. За
съжаление, шорттрекът, който ни донесе
толкова много радост,
дори медали, вече не
е част от спортовете и
в „Славия“. През миналото лято тази дисциплина отпадна от
клуба по кънки и хокей
на лед, а състезателите преминаха в други
клубове.

Художествена гимнастика
Цветелина
Найденова:

Бр. 1 (147), зима 2018 г.

„Обичам „Славия” и този клуб
завинаги остава в моето сърце”

Светът отново е Олимпиада, а последният медал за „белия” клуб от
такъв форум донесе Цветелина Найденова. Гимнастичката е постигнала всичко в спорта. Освен бронза от игрите в Рио през 2016 г. тя
има още десетки медали и отличия, като сред тях се открояват двете титли от първенствата на планетата. Световна шампионка на
ленти и обръчи с ансамбъла е за 2011 г. от надпреварата във френския
град Монпелие, както и през 2014 в Измир, Турция. Вторият триумф,
за родената на 28 април 1994 г. славистка, е в многобоя. Цвети винаги е споделяла, че с момичетата от отбора са не просто един добър
екип, но и близки приятелки. Заедно са и сега, дори след като спряха
активно със спорта. Но за интервюто за вестника на любимия „бял”
клуб тя ще говори от първо лице и то не само за успеха в спорта, а и
за трудностите, и радостите, които го съпътстват. А емоцията и
откровеността й са повече от искрени, вижте ги и вие:
- Реших да тренирам в „Славия”, защото
е най-добрият клуб! А
и чисто практически.
Бе близо до мястото,
където живеех и моите
родители го избраха.
- Как се спря на художествената гимнастика?
- В детската градина
имаше една танцувална инициатива „Дани
Шоу” и там ме забеляза учителката ми, като
прецени, че имам данни за гимнастичка. Сетне говори с нашите и
по-скоро тя ме насочи
към този спорт.
- Какво си спомняш от първите си
стъпки?
- Началото на моята кариера започна в
„Славия“ през далечната вече 1998-ма година, когато за пръв
път стъпих в залата.
Първото нещо, което
видях, бе огромната
емблема на „Славия”,
поставена на стената.
Бях запленена и от големия салон с дървена
ламперия по стените,
която създаваше домашен уют. Тогава се
запознах и с моята
първа треньорка Диана Котева. И някак усетих, че това е моето място, моят клуб! Нямах
търпение да започна
тренировките,
всеки
ден чаках да стане време и баба да ме заведе
в залата.
- Как протичаха заниманията?
- С годините тренировките ставаха все
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по-тежки, а изискванията от треньорката ми
по-големи, но условията в залата бяха ужасяващи. Когато валеше
дъжд таванът капеше и
килимът подгизваше. В
студените зимни дни се
налагаше да се загряваме в една малка стаичка и когато ставаше
време за изпълняване
на плана без грешка
на съчетанията притичвахме до голямата
зала, а вътре ни чакаше нечовешки студ...
След всяко съчетание
обратно на бегом пак
до печката да сгрявам ледено студените
си ръце. Ламперията
вече бе махната и закована на дограмата,
защото духаше много.
Но тези лоши условия
не попречиха на мен
и на други таланти да

се развиват. През годините много момичета
смениха клуба, аз не
можех. „Славия“ беше
в моето сърце, въпреки условията и трудностите. Аз обичах този
клуб и дори за секунда
не съм си помисляла
да се откажа от него
и от треньорката ми.
За мен това щеше да
е равносилно на предателство. Дойде време да се разделя със
„Славия“, защото вече
официално бях приета
в националния отбор
и на гърбът ми вече
нямаше да пише „Славия“, а „България“. Треньорката ми беше много щастлива. Тогава не
осъзнавах защо. Сега
вече имам отговор на
всичките си въпроси.
- През годините
мина през много из-

Най-вълнуващият миг е
на игрите в Рио през 2016

Цветелина Найденова, вдясно
и съотборничките й гледат с
надежда към таблото с оценки на
олимпийските игри в Рио през 2016

Цвети като малка
с треньорката си
Диана Котева
питания, не си ли искала да се откажеш?
- Разбира се, че е
имало моменти, когато съм си мислила да
спра с тренировките.
Това се случва на всеки спортист. Но слава Богу при мен те са
били съвсем кратки.
Помагали са ми и треньорите, като са споделяли, че това е временно състояние и ще
го преодолея.
- За читателите ни
ще бъде интересно
да научат с какво се
занимаваш днес?
- В момента съм помощник-треньор
на
ансамбъл-девойки
в
националния
отбор

О

и следвам в НСА магистърска
програма
„Спортна
журналистика”. Ходя често и
в залата на „Славия”,
първо заради моята
треньорка, с която и
до днес сме си много
близки, а вече и заради децата. Те като ме
видят, много се радват
и някак се стимулират
да продължават да
тренират. Както и аз
навремето, като разбрах колко знаменити
гимнастички са били
в тази зала, исках да
бъда като тях.
- За финал след
толкова много откровения, какво още е за
теб „Славия”?
- Радвам се, че съм
част от семейството на
спортен клуб „Славия“.
От вестника научих,
колко много велики
български спортисти
са печелили световни
или европейски титли.
Били са сред медалистите на олимпийски
игри. Гордея се, че и аз
съм част от тази вековна история на „белите”.
Обичам този клуб, той
остава в моето сърце.
За мен „Славия“ е велик клуб!
Камен ОГНЯНОВ

т двете Световни титли, като че ли
тази в Монпелие през 2011 г. ми е посладка, разкрива Цвети, защото е първа.
Но от друга страна, вторият ни успех, три години
по-късно беше много неочакван от всички. Ние седяхме в публиката, бяхме доволни от изпълнението
на съчетанието си, знаехме, че ще имаме медал и
се бяхме успокоили. Но в този момент видяхме, че
рускините изпускат извън терена. Погледнахме се
и решихме, че нещата отиват към злато. И когато
излязаха оценките започнахме да си правим знаци с
треньорите, защото те бяха срещу нас в залата.
После дойде радостта. Та май не мога да определя,
коя от двете титли ми е по на сърце. Но все пак
най-вълнуващият миг в кариерата ми е, чакането
на оценката след второто ни съчетание на олимпийските игри в Рио. Дори има и такава снимка, която отразява емоциите ни. Това е един момент, в
който се решава едва ли не съдбата ми оттук нататък. Чувството сетне бе невероятно.

Фехтовка
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Славистка с амбиция за световна
титла при ветераните
Когато се говори за този спорт в България - първата асоциация е
„Славия”. И това е повече от логично при наличието на традициите,
които има „белият” клуб. Достатъчно е да се спомене само името на
основоположника Николай Свечников или това на братя Етрополски.
Но заслуга за авторитета на славистката школа имат и представителките на нежния пол. Една от най-изявените фехтовачки е Ивана
Георгиева. Многократна шампионка и медалистка във всички възрастови групи. Родената на 30 октомври 1971 г. в София състезателка
е и първата наша участничка на олимипйски игри. В последните две
десетилетия тя живее в ЮАР, като понастоящем е в Йоханесбург.
Затова използваме повода, че е в София, за да разговаряме, не само
за славното минало, но и за амбициите й.
- По принцип винаги
съм имала отношение
към спорта, дори в училище физическото възпитание ми беше любим
предмет. И тогавашната
ми учителка в 36 ОУ
„Максим Горги” г-жа Паунова ме записа първо
лека атлетика, а сетне
фигурно пързаляне, после волейбол. Въобще
почти всички спортове в
„Славия” ги изредих. Не
се заседявах много до
шести клас. Но всички
виждаха, че имам данни за спорт. И тогава
баща ми (бел. авт. полк. Георги Георгиев,
дългогодишен ръководител на секцията по
вдигане на тежести в
„белия” клуб) ми каза за
фехтовката. Обясни, че
това е спорт с оръжие
и има много добри треньори и развива доста
качества. Аз приех и
лично той ме запозна с
треньорката ми Ева Маринчева. Сетне тя ме
заведе до залата, която
тогава бе точно до открития детски басейн.
- По това време
фехтовалният клуб на
„Славия” е на много
високо ниво.
- Дори бих казала
световно. Само успехите на братята Васил
и Христо Етрополски
да вземе човек и това
е достатъчно. Тогава
имаше един силен дух
в нашето дружество.
Всички слависти много
си обичахме клуба. С
душа и сърце ходихме
на заниманията. Залата
ни беше пълна с деца.
Дори по време на ваканциите сме правили
двуразови тренировки.
През 80-те години на
миналия век цяла „Славия” „гореше“! Всички
спортове бяха на доста
високо ниво. Беше един
център, с цялата база

и просто ни беше много приятно да сме там.
Неслучайно тогава 132ро училище бе спортно
и аз също, като много
други, се преместих в
него след осми клас.
Дори сме си говорили,
че можем да си живеем
на „Славия”.
- В този период
фехтовката и при дамите е на топ ниво.
- Шампионки бяха
Катя Кръстанова, Людмила Матеева. Цвета

бях класирана и за предходните игри в Барселона през 1992 г. Но
тогавашното икономическо положение в България не ми позволи да
участвам. В мен имаше
болка от пропуснатия
шанс, но се амбицирах,
че ще бъда в Атланта
след четири години.
Започнах работа с легендата Николай Свечников, а после и с Иван
Минчев, като мой личен
треньор. В този период

Ивана
Георгиева и
днес е горда
с успехите
си за
славистката
фехтовка

Христова е многократна носителка и на купа
България. Яна Дакова,
тя в момента е в управителния съвет на съдийската комисия на
международната федерация. Да не пропусна
някоя, Весела Василева
също. Много са. В следващото поколение чудесни фехтовачки бяха
Евелина Савчева, Дани
Коцева.
- Към тази група
можем да прибавим
и теб с участието ти в
Игрите в Атланта-96...
- Ще започна от малко по-рано. На рапира

така се случи, че още
на първата година от
следването ми в НСА,
треньорката ни в „Славия” отиде да живее в
САЩ и през 1994 г. вече
водих групи. Тогава видях и другата хубост
на фехтовката. Да обучавам деца, да стават
най-добри, да видя от
тях една индивидуална
игра, а не схематична.
Събраният опит от международни състезания
да им го предам.
Междувременно гонех и квота за Олимипйските игри. Спечелих я
от европейска квалифи-

1989 г. – Ивана вече
е сред най-добрите

кация в Комо. По време
на подготовката, правих
по две тренировки на
ден, след това водих и
моите занимания с децата, отделно следвах,
а и за капак на всичко,
и работа понамирах
тук-там, защото беше
криза. Дори хладилници продавах в един
момент. Сега като се замисля, как ми е стигало
времето?! Но въпреки
всички
ангажименти
заминах много подготвена за Атланта-96.
Психически бях също
готова и решена, че ще
взема медал. В първия
ми двубой срещу Фиона
Макинтош (Великобритания) просто я отнесах
- 15:4. Много хубаво играх. Направих й 15 различни туша. Така ги бях
отработила, да нямам
един и същ, за да мога
да бия непредвидимите. Изградих си система
да не ми диктува другият тушовете, а аз да
водя играта. Тук трябва
да внеса още едно уточнение. Заради финансовото ни състояние
не можехме българите
да участваме в редица
турнири от Световната купа. Така не успях
да събера точки и да
бъда в основната схема. И в следващия кръг
излязах срещу Джована Трилини, настояща
олимпийска шампионка
със златен медал и в
отборната надпревара!
Една от най-големите
легенди на женската
рапира, имаща в актива си общо 4 златни, 1
сребърен и 3 бронзови
медала само от олимипйски игри! Но въпреки това започнах много
добре и тогава стана
аномалия. За първи и

последен път видях такова нещо. Италианският щаб смени съдията!
Преди това арбитърът
съвсем реално отчиташе и беше 7:6 за мен.
Тогава
съперничката
ми клекна да си връзва
уж връзките и нещо се
развика на италиански.
От там техният щаб
поиска смяната. Вече с
новия рефер, същите
тези атаки, които преди
това ми се даваха на
мен, сега бяха за нея.
Когато светваха и двете
лампи, винаги точката
бе за Трилини. Щях да
я отстраня и нея, не се
срамувам да го кажа.
Обичах да играя със
силните. Тогава се мотивирам много. Когато
победиш такъв играч,
не става чудо. Чудото
ти вече си го направил
тук в залата за тренировка. То е следствие
на работата, която си
извършил.
- А след игрите в Атланта как продължи?
- В „Славия”, като
треньор, а и играех
още. После така ми се
разви животът, че през
1998 г. отидох в Южна
Африка. Там първата
ми работа бе да продавам парфюми, за да науча английски. Но фехтовката си ми е съдба
и много скоро започнах
да водя тренировки, а и
да играя. Отворих в три
училища школи. Никога
не съм спирала да водя
фехтовка, може би само
като родих. Имам две
дъщери, на 18 и 11 години. Но и тогава за по
3-4 дни само. Ето и сега
като се върнах в София
първата ми работа бе
да отида в залата и да
почна пак. Имам и нова
цел. На 50 години да
бъда световен шампион
за ветерани! Избрала
съм си за треньор една
от моите възпитанички
Ева Савчева. И така от
този момент започва
моят нов „олимипийски
цикъл”, защото съм на
46 сега. Фигурата ми е
атлетична, амбицирана съм тогава да съм в
отлична физическа, техтическа и психическа
форма! И ще направя
най-доброто си състезание!
- Пожелавам тогава
да направим пак едно
интервю по този повод. Успех!
Камен ОГНЯНОВ
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Калоян Левтеров е трети
при юношите на 100 м гръб

Калоян Левтеров
на почетната
стълбичка
Българското плуване спечели първия си
медал от супертурнира Euro Meet 2018
в Люксембург. Трима
състезатели на „Славия“, водени от треньора Жорж Станкович оформиха дебютното родно участие
на най-силното зимно
състезание в Европа
по плуване, и то в юбилейното 20-о издание
на надпреварата.

Т

урнирът събра
806 плувци от
125 клуба и национални отбора на 26
държави. В 50-метровия басейн блестяха
едни от най-големите
звезди на световното
плуване – Сара Сьостром (Швеция), Адам
Пийти, Хана Майли и
Джеймс Гай (Великобритания), Ласло Чех
(Унгария), Климент Колесников (Русия), Марко Кох (Германия) и
много др.
Славистът Калоян
Левтеров се окичи с
бронз на 100 м гръб при
юношите, родени 2002
и 2003 г. Възпитаникът
на Станкович фиксира
1:01,49 минути, с което
се приближи на 37 стотни до най-доброто си

Е

дна от звездите
на британското
плуване и троен световен шампион
– Джеймс Гай подари
златния си медал на
българска състезателка
по време на силния турнир в Люксембург Euro
Meet 2018.
Ивона
Христова,
възпитаничка на Жорж
Станкович в „Славия“,
поиска автограф от аса и

постижение на 50-метров басейн (1:01,12
мин, което е и републикански рекорд за
юноши младша). Преди
няколко месеца Левтеров, роден през 2003а, счупи 35-годишния
връх в дисциплината за
възрастта на легендарния роден плувец Георги Михалев, постигнал
най-големите си успехи като състезател на
„Славия“.
Шампион при юношите на басейна „Ле
Кок“ в Люксембург стана Йоан Евънс от Уелс
с 1:00,93, а втори е германецът Марк Неутер.
В
дисциплината
само при родените
2002/03 г. имаше със
тезатели от Германия,
Дания, Уелс, Ирландия,
Великобритания, Испания, Швейцария, Норвегия, Франция, Италия
и България.
След това Левтеров завърши шести
на 50 метра гръб, като
в края не разчете добре последните си загребвания, удари се в
страничния коридор и
почти спря. Така изпусна медал в най-силната
си дисциплина, в която
имаше шансове дори
за златото. В последния състезателен ден
Левтеров
финишира
пети на 200 м гръб.
Участието на Левтеров и Станкович бе
подсигурено от корпорация „Развитие и застрахователния брокер
„Вариант“. Преди два
месеца младият талант

подписа едногодишен
спонсорски договор с
главния мениджър на
корпорацията
Александър Александров.
Бизнесменът е найголемият дарител на
детския и юношеския
спорт у нас, като само

Стартът на една от 12-те серии на 100 м гръб
в дисциплината участваха над 70 плувци).
Левтеров е третият отляво

Щастливото трио (отляво надясно) – спонсорът Александър Александров, медалистът
Калоян Левтеров и треньорът Жорж Станкович
за последните две години е подкрепил подрастващи състезатели
и отбори с над половин
милион лева. Александров е един от двамата
учредители на новата фондация „Играй
с Развитие“ заедно с
журналиста
Николай
Кръстев, която има
за цел да подпомага
клубовете в детскоюношеското направление на петте основни
олимпийски колективни спорта – футбол,
баскетбол, волейбол,
хандбал и водна топка. Кръстев, който е
главен редактор на сп.
„Спринт“ стана и изпъл
нителен директор на

фондацията.
Болница
„София
мед“ пък финансира
участието на Каролина
Динева.
„Появата ми в Люксембург за мен бе
изпълнена мечта –
каза Левтеров. – Видях
едни от най-големите
звезди в световното
плуване, докоснах се до
много силно състезание, усетих атмосферата, която досега ми
беше непозната. Много хубаво е, че успях да
спечеля бронзов медал,
но малко съжалявам за
изпуснатия шанс да
взема още едно отличие на 50 метра гръб.
Бях много притеснен,

защото за първи плувам на състезание от
подобно равнище. Но
и тайно се надявах да
спечеля медал, независимо че при юношите
в стартовия лист на
100 метра гръб бях с
шесто време.“
„Доволен съм от
плуването на Калоян, който на първото
си истински голямо
състезание се представи много добре и
на върха на моментните си възможности
– коментира треньорът
Станкович. – В много
сериозна конкуренция
на състезатели от
традиционно
силни
плувни нации Калоян стигна до третото място, като
при по-добър старт
и обръщане можеше
да се класира още понапред.
Благодарен
съм на г-н Александър
Александров, на корпорация „Развитие“ и
на застрахователния
брокер „Вариант“, благодарение на които
участието ни стана
факт.“
Текст и снимки:
Николай КРЪСТЕВ

Световен шампион подари златното
си отличие на млада славистка
започна да търси в раницата с какво и къде британецът да й се подпише.
Настана лека суматоха,
тъй като 14-годишната
славистка не намираше
химикалка. Гай реагира
мигновено и компенсира
смущението на Ивона

със златния си медал на
100 м бътерфлай.
И тримата слависти
на турнира (Ивона Христова, Калоян Левтеров
и Каролина Динева) се
върнаха с много снимки с големи звезди от
състезанието, както и с

автографи на фланелки. Плувците ни от своя
страна раздадоха много значки и магнити на
„Славия“, както и ключодържатели от българското европредседателство.
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Фотоехо

Целувка от Цветелина Найденова за най-жадувания медал
– този от Олимпийските игри. Славистката бе част от
бронзовия триумф на ансамбъла на игрите в Рио през 2016 г.
Специално интервю с изтъкнатата гимнастичка на стр. 13

Новата година започна и с мачовете на малките слависти.
Всички приятели на „Славия” се надяват и тя да е поне
толкова успешна, колкото бе 2017 г.
Всичко за „бялата” футболна школа на стр. 8-9

Ултрасите посрещнаха 2018 г. с нов календар. Той е с
12 отделни листа - за всеки месец. На страниците има
много снимки на агитката от мачове в София и при
гостувания. Първият тираж на луксозното издание
на фракцията Boys Sofia бе изчерпан само за три дни.
Пусната е и допечатка, която се продава на символична цена от 12 лв., като тук асоциацията е и 12-ата
годишнина от основането на организацията. Календарът може да бъде закупен на първото домакинство
за сезона, както и поръчан от интернет. Набраните
средства ще бъдат използвани за целите на агитката. Нека подкрепим чудесната инициатива!

Само на 8
месеца, Симона
Дякова се
присъединява
към „белите”
запалянковци,
а екипът
на вестник
„Славия” може
да разчита на
чаровно ново
попълнение
Треньорът Жорж Станкович и състезателят му Калоян
Левтеров са един от най-успешните тандеми с емблемата
на „Славия“ през последните 15 месеца. Доказателство е и
бронзът на 100 м гръб при юношите за 14-годишния плувец в
Люксембург на традиционно най-силния зимен турнир в Европа
в „синия“ спорт. Още за проявата на стр. 15

