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също даде своя при-
нос, като следва отбора 
навсякъде в турнира и 
имаше право да сподели 
голямата радост. Тя ще 
бъде плътно зад тима и 
във финалния мач, така 
че смело напред! И както 
гласеше и транспаран-
тът от полуфиналния 
реванш на ст. „Васил 
Левски” – „Купата да е 
бяла, традицията задъл-
жава”! Не само, защото 
на същия този стадион 
„Славия” многократно 
е печелила трофея, а и                                                       

Футболистите на 
„Славия” изпъл-
ниха и двете си 

поставени задачи дотук. 
Вече сме на финал за 
купата, а и ще участваме 
в баражите за Лига Евро-
па. Но свършеното досе-
га няма да е достатъчно, 
ако не излезем с чест от 
тези двубои! Трофеят 
е реална и постижима 
цел, защото момчетата 
в бяло доказват със сър-
цатата си игра, че могат 
да печелят важните ма-
чове! Славистката агитка 

защото „Левски” не е от-
странявал „белите” за 

купата вече 
почти половин век! А и 
в последния мач меж-
ду двата състава тази 
есен славистите, не 

само спряха „сините” 
за титлата, но и изпусна-
ха да ги победят. Сега е 
моментът! Затова смело 
напред, ние вярваме във 
вас. Европа ни зове!

Тържества и прояви за 105-ия юбилей      На стр. 8-10
Баскетболистките спечелиха
купа „Ваня Войнова”  На стр. 13

Европа ни зове!
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Купа на България Купа на България

„Славия“ отстъпи с ми-
нималното 1:2 като гост 
срещу „Ботев“ (Пловдив) в 
първия полуфинален мач в 
турнира за купата на Бълга-
рия, който се игра на връх 
105-ата годишнина от осно-
ваването на клуба. 

Домакините, актуални 
носители на трофея, за-
почнаха по-активно и още в 
първите секунди на среща-
та се наложи Антонис Сте-
риакис да спасява удар на 
Жоао Пауло. Само четири 
минути след началото отно-
во гръцкият страж се наме-
си решително и спаси опа-
сен удар на бившия играч 
на „белите” Дуде Ндонгала.

Натискът на домакини-
те даде резултат и плов-
дивчани поведоха в 18-ата 
минута, след като Стефан 
Велков върна слабо към 
Стериакис, а Пауло открад-
на топката и я прати в мре-
жата на „Славия“.

Само пет минути по-
късно Тодор Неделев 
центрира към Ндонгала и 
последният с глава вкара 
втория гол във вратата на 
гостите от София.

Славистите обаче не се 

Безценен гол на Минчев и мъжка игра в Коматево, 
трасираха пътя към крайния успех в полуфиналите

отчаяха и дебнеха всеки 
удобен момент за контраа-
така. В 31-ата минута Галин 
Иванов подаде на Иван 
Минчев, който след като 
преодоля Лъчезар Балта-
нов с точен удар от дистан-
ция намали резултата за 
2:1. До почивката и двата 
съперника не създадоха 
опасни положения. 

Втората част започна с 
няколко минути закъснение, 
заради запалена военна 
димка от запалянковците 
на домакините. Първата 

опасност бе пред вратата 
на „жълто-черните”. В 49-
ата минута Иван Минчев 
стреля опасно от фаул, но 
изпрати коженото кълбо над 
вратата. Десет минути по-
късно Жоао Пауло излезе 
на удобна позиция, прехвъ-
рли Стериакис, но Стефан 
Велков изчисти топката на 
метър пред голлинията. 
„Канарчетата” продължи-
ха да нападат повече, но 
„белите” се бранеха все по-
организирано. 

В 84-ата минута резер-

вата Стивън Петков, след 
съдийски сигнал за засада, 
прати топката в мрежата. 
Попадение, логично неза-
четено от арбитъра. Фено-
вете на „Ботев“ побесняха, 
счупиха част от предпаз-
ната ограда, а някои от тях 
дори опитаха да нахлуят на 
терена. Играта бе спряна за 
няколко минути, а полица-
ите и частните охранители 
не позволиха да се стигне 
до сериозни ексцесии.

При създалата се сума-
тоха старши треньорът на 
„белите“ Златомир Загор-
чич беше ударен с монета 
от фенове на домакините, 
но мъжкото му поведение 
спести още по-сериозна 
финансова глоба за ръко-
водството на „Ботев“.

В 87-ата минута влезли-
ят от резервната скамейка 
Цветелин Чунчуков напред-
на в наказателното поле, но 
не успя да подаде добре 
или да стреля към вратата, 
пазена от Иван Чворович.

Дълбоко в продълже-
нието Ивайло Димитров 
проби отляво и подаде към 
Галин Иванов, но ударът му 
от наказателното поле мина 
покрай вратата.

Минималната загуба 
съхрани шансовете на „бе-
лите“ за краен успех, въпре-
ки лошото начало на сре-
щата и натискът на домаки-
ните, които опитваха да се 
класират за втори пореден 
финал в надпреварата.

Асен ДАСКАЛОВ

В деня на мача започнаха празненствата 
за 105-ата годишнина на „белия” клуб

Навръх 105-ия рождения ден на „Славия” точно в 14.00 часа, когато и е осно-
ван клуба, бяха поднесени цветя пред паметника на първия председател на дру-
жеството Димитър Благоев – Пальо. Монументът намиращ се в пространството 
при сектор „А” на клубния стадион на „белите” е открит през 1975 г. в чест на 
80-ата годишнина на Благоев, който е роден на 13 октомври 1895 г. 

Той е ръководител на „белия” клуб в периода: 10 април 1913 - 21 август 1914 
г. През това време, като централен нападател играе и в 4 от първите официални 
срещи на „Славия”, в които са записани 4 победи, а той е автор на 3 гола. Загива 
геройски на 16 септември 1918 г. по време на Първата световна война. Заради 
всичко това, а и поради факта, че се отбелязва и юбилейна годишнина, този път 
честването бе тук, а не 
пред плочата на учре-
дителите край „Руски 
паметник”. 

Часове преди 
тръгването за първия 
полуфинал феновете 
на „белите” посетиха 
монумента и отдадоха 
дължимото на един 
от отците основатели, 
който е и дал живота 
си във войните за на-
ционално обединение 
на България. 

„От Дунава до Дарданелите“... 

Познатият и популярен рефрен „От Дунава до 
Дарданелите – само „белите“! От Австралия до 
Скандинавия – само „Славия“!” звучеше мощно и в Ко-
матево по време на първия полуфинален мач между 
„Ботев“ (Пловдив) и „Славия“. „Белите“ запалянковци 
изпълниха до краен предел клетката за гости навръх 
105-ия рожден ден на най-стария съществуващ и до 
днес български клуб. Над 250 „бели“ привърженици 
от цяла България подкрепиха безрезервно своите 
любимци, които ги зарадваха с пълно себераздава-
не. През втората част на двубоя славистите показаха 
уникалната си хореография, изработена специално 
за юбилея на клуба. Гостуването на „канарчетата“ 
беше определено като едно от най-силните за „бяла-
та“ агитка през новия век.

Първи полуфинал, 10 април 2018 г.
ПФК „Ботев“ (Пловдив) - „Славия“ 2:1 

„Славия”: Антонис Стериакис, Костадин Велков, Стефан Велков, 
Абуд Омар, Андреа Христов, Стефан Велев, Иван Минчев (67 – 
Славчо Шоколаров),Галин Иванов (90+6 – Владислав Узунов), Янис 
Карабельов, Георги Йомов (54 – Цветелин Чунчуков), Ивайло Ди-
митров.
Голмайстори: 1:0 Жоао Пауло (18), 2:0 Дуде Ндонгала (23), 2:1 Иван 
Минчев (31).
Жълт картон: Абуд Омар.
Главен съдия: Валентин Железов.
Коматево, комплекс „Ботев 1912” - 2000 зрители. 

Иван Минчев (номер 73) ликува след важния 
си гол във вратата на домакините

„Бялата” агитката 
подкрепя отбора 
през цялото време 
на двубоя 

„Славия“ го направи 
– успя да се класира за 
втори път през XXI век за 
директния спор за второто 
по значимост футболно 
отличие у нас – нацио-
налната купа! След като 
отстъпиха с 1:2 като гости 
срещу „Ботев“ в първия 
мач, „белите“ играха блес-
тящо от тактическа гледна 
точка в реванша. Без да 
се хвърлят сляпо в атака, 
футболистите на Злато-
мир Загорчич заложиха 
на по-дълго владеене на 
топката и опипване на сла-
бите страни на пловдив-
ския си съперник, който 
с играта си подсказваше, 
че е дошъл за равен. А 
поговорката, че когато иг-
раеш за „хикс“ – губиш, се 
потвърди отново и в днеш-
ния мач.

Срещата започна с 
вълнуваща хореография 
на феновете на „Славия”, 
които опънаха недвусмис-
лен надпис: „Купата да е 
бяла - традицията задъл-
жава”! Използвани бяха и 
силуети на ексфутболисти 
на тима ликуващи с тро-
фея. Така всички слависти 
на трибуните се настрои-
ха, освен за предстоящата 
футболна битка и за праз-
ник. 

На терена „белите“ 
също изригнаха и то много 
скоро. Още в първата ми-
нута, когато изстрел от ъгъ-
ла на наказателното поле 
на Галин Иванов се отби 
в защитник на „Ботев“, за-

„Белите“ мечти се сбъдват –   
 ВЕчЕ сМЕ на финал!

В здрав мач 
славистите 
детронираха 
носителя 
на трофея

труднявайки вратаря на 
пловдивчани Чворович, 
който изпусна топката 
и се стигна до първи ъг-
лов удар за „Славия“. В 
4-ата минута Чунчуков 
падна в наказателното 
поле на „жълто-черни-
те“, но сигнал за дузпа 
не последва. През това 
полувреме „Славия“ по-
каза повече настойчи-
вост, но липсваха чисти-
те положения от т.нар. 
„стопроцентови“. Уда-
ри на Стефан Велков, 
след четвърт час игра 
и на Ивайло Димитров 
в 28-ата минаха встра-
ни от вратата. В 33-ата 
минута Иван Минчев от 
удобна позиция фрон-
тално срещу вратата 
стреля в построената 
„стена“. Минута преди 
почивката Галин Ива-

нов остро центрира, но 
Ивайло Димитров реши 
да търси атрактивен за-
вършек със задна ножи-
ца и не успя да нацели 
топката.

Пловдивчани рядко 
стигаха до наказателното 
поле на „Славия“. Като 
най-сериозна може да 
се определи ситуацията 
за тях в 13-ата минута, 
завършила с греда на 
Радослав Терзиев, но се 
оказа, че той е бил в по-
ложение на засада.

Втората част пред-
ложи по-жив футбол, а 
„белите“ увеличиха обо-
ротите и в 54-ата минута 
Галин Иванов центрира, 
Стефан Велков чукна с 
глава топката, но тя пре-
мина встрани от врата-
та. Две минути по-късно 
след грешка в пловдив-

ската отбрана Ивайло 
Димитров не успя да 
нанесе решаващ удар. 
Дойде и развръзката! В 
65-ата минута Димитров 
бе съборен в наказател-
ното поле на „Ботев“ и 
Станислав Ставров от-
съди дузпа за „белите“. 
Потърпевшият с плътен 
удар в десния ъгъл реа-
лизира за 1:0. След гола 
пловдивчани, под угроза-
та на отпадането, стана-
ха по-активни в предни 
позиции. В 76-ата минута 
гостите претендираха за 
несъществуваща засада 
на Стивън Петков, който 
след съдийския сигнал 
продължи да играе с 
топката, вкарвайки я във 
вратата на Петков. В 86-
ата минута бе най-спор-
ната ситуация в двубоя 
– при контакт между Сте-
фан Велков и Жоао Па-
уло в наказателното поле 
на „Славия“ пловдивчани 
бурно поискаха дузпа, 
но не я получиха. Съ-
щия критерий реферът 
приложи и в началото на 
срещата при аналогична 
ситуация с Чунчуков в пе-
налта на гостите. 

В последните минути 
футбол почти не се игра. 
След края на триминут-
ното продължение, про-

точило се до петминутно 
такова, с последния съ-
дийски сигнал на Став-
ров, бурна радост обхва-
на футболистите в бяло, 
които заедно с над 3000 
верни привърженици 
на отбора по трибуните 
започнаха да празнуват 
класирането за финала. 
Щастливият капитан Ге-
орги Петков изтича пред 
трибуните с „бели“ фено-
ве и козирува.

Забележително е, че 
в този двубой на пози-
цията краен защитник 
славистите заложиха на 
изпълнители, които не се 
подвизават на този пост 
– халфовете Славчо Шо-
коларов и Стефан Велев. 
Като цяло, двамата се 
справиха със задачите си 
като решаващо за пред-
ставянето им бе голямо-
то себераздаване. Друг 
факт за историята е, че 
в групата за мача няма-
ше нито един чужденец! 
Само с български футбо-
листи, не малко от кои-
то израснали в „белия” 
клуб, „Славия“, стигна до 
последния мач в турнира 
и продължава да мечтае!

Полуфинал – реванш, 24 април 2018 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пловдив) 1:0

„Славия“: Георги Петков, Славчо Шоколаров, Стефан Велков, Кос-
тадин Велков, Стефан Велев, Владислав Узунов (72 – Емил Марти-
нов), Янис Карабельов, Галин Иванов, Ивайло Димитров (90+3 – Ге-
орги Йомов), Иван Минчев, Цветелин Чунчуков (89 – Наско Милев).
Голмайстор: 1:0 Ивайло Димитров (66-дузпа).
Жълти картони: Иван Минчев, Янис Карабельов.
Главен съдия: Станислав Ставров.
София, национален стадион „В. Левски“ – 4000 зрители.

Ивайло Димитров се радва след отбелязания гол, заедно с Янис 
Карабельов (вляво) и Владислав Узунов (на заден план)  

Славистката агитка имаше право за голямата радост накрая

Страницата 
подготви Свободан 
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Георги Петков 
внесе необходимото 
спокойствие
в отбраната
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„Славия“ ще срещ-
не своя най-стар опо-
нент у нас – „Левски“, 
във финала за наци-
оналната купа. „Бели“ 
и „сини“ не са излиза-
ли един срещу друг в 
турнира през новото 
столетие. Последните 
битки между веков-
ните съперници бяха 
преди две десетиле-
тия на осминафинал, 
когато славистите под 
ръководството на Сто-
ян Коцев (Кано) ели-
минират своя опонент 
след загуба с 0:2 като 
гости и успех с 3:0 в ре-
ванша.

В съперничеството 
за националната купа 
като самостоятелен 
турнир двата отбо-
ра имат общо десет 
сблъсъка, като в осем 
от тях напред продъ-
лжават „белите“! Важ-
но е да се отбележи и 
друго близо половин 
век левскарите не 
могат да елиминират 
„Славия”! В единстве-
ния финал помежду 
им, отново ликуват 
славистите. Датата е 1 
май 1996 г., а арената 
е позната - национален 
стадион „Васил Лев-
ски“. При резултат 1:0 
за „белите“ след гол на 
Атанас Киров в 35-ата 
минута „сините“ на-
пускат терена четвърт 
час преди края след 
нареждане на прези-
дента им Томас Лаф-
чис и мачът е прекра-
тен. Причина за скан-
далното поведение на 
левскарите е протест 
срещу съдийството на  
Митко Митрев. Впо-
следствие, логично е 
присъдена служебна 
победа за „Славия“ с 
4:0, а купата е връчена 
заедно с шампионския 
трофей при закриване-
то на първенството на 
12 май.

„Бели“ и „сини“ спо-
рят на полуфинал 
общо пет пъти – и пет-

Вековното „бяло-синьо“ дерби 
с първи финал за XXI век!
В последния си двубой за Купата преди 20 лета
„Славия“ спечели с 3:0, елиминирайки „сините“ 

те случая са за Купата 
на Съветската армия 
(виж карето), надпре-
варата, която в продъ-
лжение на десетиле-
тия се води като на-
ционален турнир. Три 
пъти „Славия“ е краен 
победител, а в два 
от случаите напред 
продължава „Левски“. 
На четвъртфинал сто-
личните съперници се 
срещат веднъж и „Сла-
вия“ елиминира „си-
ните“. Пак на същото 
ниво, но за купата на 
НРБ „белите” отново 
отстраняват своя опо-
нент. Като за историята 
остава и звучното сла-
вистко 4:1 на „Герена” 
през пролетта на 1990 
г. За разгрома бележат 
на два пъти Николай 
Костов, а по веднъж 
Валентин Игнатов и 
Илия Карадалиев.

Само един път 
сблъсъкът е още на 
осминафинал – при 
последните двубои 
през късната есен на 
1998 г. Капитанът на 
сегашния отбор Георги 
Петков взима участие 
и в двата мача тогава! 
Друга ключова фигура 
в срещите е настоящи-
ят помощник на Злато-

мир Загорчич – Мар-
тин Кушев. При първия 
двубой на 28 ноември 
1998 г. на национал-
ния стадион, „сините“ 
печелят с 2:0 след го-
лове на Георги Иванов 
(Гонзо) и Александър 
Александров (Кривия). 
Скандал предизвиква 
второто попадение, ко-
ето пада в 90-ата ми-
нута при немаркирана 
явна засада. Главен 
арбитър е габровецът 
Антон Генов. Съдий-
ството на втората сре-
ща на ст. „Славия“ на 9 
декември е поверено 
на Атанас Узунов от 
Пловдив. Пред над 10 
000 души по трибуните 
„белите“ започват да 
атакуват от първата 
минута и в 18-ата опит-
ният Симеон Чилибо-
нов открива резултата. 
Славистите не спират 
с офанзивата си до 
края на полувремето, 
а вратарят на „Лев-
ски“ Димитър Иванков 
сътворява чудеса като 
на два пъти и гредите 
му помагат. На почив-
ката става ясно, че 
главният рефер е от-
странил Мартин Кушев 
в тунела (?!) и второто 
полувреме „Славия“ 

започва с човек по-
малко. Въпреки това, 
славистите продължа-
ват да атакуват и в 57-
ата минута получават 
право на наказателен 
удар, превърнат в гол 
от Румен Панайотов. 
Но драмата тепърва 
предстои. В последна-
та минута след центри-
ране в наказателното 
поле на „Левски“ Елин 
Топузаков изчиства 
топката в собствената 
си мрежа и при 3:0 „бе-
лите“ продължават на-
пред. Записана е една 
от най-легендарните 
победи над вековния 
съперник!

„Славия“ не е пече-
лила Купата от 22 годи-
ни, а последният успех 
на „Левски“ в турнира 
бе преди 11 лета. През 
новия век слависти-
те играха веднъж на 
финал – през 2011 г., 
когато отстъпиха с 0:1 
срещу ЦСКА. За по-
следните 10 години 
„сините“ имат два за-
губени финала – през 
2013 г. от „Берое“ след 
3:3 в редовното вре-

ме и 4:6 след дузпи, и 
през 2015 г. от „Черно 
море“ след 1:2 след 
продължения.

В настоящата кам-
пания „белите“ ели-
минираха три елитни 
съперника, а левска-
рите се справиха с два 
състава от Първа лига. 
И двата отбора пре-
одоляха по един про-
тивник след продълже-
ния. Головата разлика 
от досегашните мачо-
ве в турнира е 9-4 за 
„Славия“ и 8-2 за „Лев-
ски“. Три от головете 
за „белите“ дойдоха 
след точно изпълне-
ни дузпи. Прави впе-
чатление, че „сините“ 
трудно допускат попа-
дения, но и не толкова 
лесно бележат. Още на 
1/16 финала левскари-
те се измъчиха с „Бо-
тев“ (Гълъбово) и стиг-
наха до победен гол 9 
минути преди края на 
продълженията. Осми-
нафиналният мач сре-
щу „Монтана“ пък „си-
ните“ изиграха на своя 
стадион, въпреки че по 
регламент бяха гости?! 
Въпросният двубой бе 
спечелен отново с 1:0 
след автогол на фут-
болист на състава от 
северозапада.

За „Славия“ водещ 
голмайстор в надпрева-
рата този сезон е Ивай-
ло Димитров, който се 
разписа четири пъти. 
Първото му попадение 
бе на 1/16-финала при 
успеха над „Черномо-
рец“ (Балчик). На два 
пъти той реализира 
срещу „Етър ВТ“ на 
четвъртфинала и бе с 
решителен принос при 
ключовата победа с 
1:0 в срещата-реванш 
срещу ПФК „Ботев“ на 
полуфинала. Важни го-
лове с бялата фланелка 
по пътя към финала от-
белязаха Галин Иванов, 
който донесе успеха 
над „Локомотив“ (Плов-
див) три минути преди 
края на продължението, 
както и Иван Минчев, 
записал попадения сре-
щу „Етър ВТ“ от дузпа и 
срещу „Ботев“ в Кома-
тево.

В настоящия шам-
пионат на Първа лига 
„Славия“ и „Левски“ 
премериха сили на 

два пъти. Първият им 
сблъсък бе още на 26 
август 2017 г., когато в 
мач от VII кръг на ст. „Г. 
Аспарухов“ левскари-
те спечелиха с наглед 
категоричното 4:0. Но 
този резултат дойде 
след много дискуси-
онна дузпа в 31-ата 
минута, гол в продъ-
лжението на първото 
полувреме и две късни 
попадения в края на 
двубоя. След срещата 
от щаба на славистите 
бяха категорични, че 
голямата разлика в ре-
зултата не дава вярна 
представа за показа-
ното на терена. Вто-
рият мач между двата 
стари съперника се 
изигра на 9 декември 
на националния стади-
он и бе от програмата 
на XX кръг. „Сините“ 
поведоха след груба 
грешка в „бялата“ от-
брана в 17-ата минута, 
след което „Славия“ бе 
по-активният отбор, но 
стигна само до равен-

ство с гол на Андреа 
Христов в 82-ата ми-
нута.

Любопитна е анало-
гията между настоящо-
то издание на турнира 
и надпреварата от 
1996 г. при последния 
триумф на „Славия“ 
с Купата, спечелена 
именно срещу „Лев-
ски“. Тогава на полу-
финала „белите“ пре-
одоляха „Локомотив“ 
(Пловдив), а сега се 
справиха с друг плов-
дивски отбор – ПФК 
„Ботев“. Другата полу-
финална двойка преди 
22 години противопо-
стави столичните „Лев-
ски“ и ЦСКА. В сегаш-
ното турнирно издание 
„сините“ елиминираха 
претендиращия за на-
следник на „червени-
те“ състав на „ЦСКА-
София“.

Повече от четири десетилетия 
Купата на Съветската армия 
бе със статут на национален 

трофей в България. В него славистите 
оставят трайна диря, като някои от най-
знаковите мачове са именно с „Левски”. 
При спечелването на първата КСА за 
„белите” през 1952 г. на полуфинала е 
отстранен с 2:1 „синия” тим след голове 
на капитана Тома Захариев и реализа-
тора Димитър Исаков. Най-паметни са 
епичните сблъсъци през 60-те години 
на ХХ век. И в двата случая „Славия” 

Кирил Качаманов (вдясно) в борба за топката 
с Мариан Христов в категорично спечеления 
от „белите” финал на 1 май 1996 г. с 4:0 сл. 

Елин Топузаков (вляво) 
отбеляза куриозен автогол в 
мрежата на Димитър Иванков 
за крайното 3:0 за „Славия” в 
осминафиналния-реванш на 9 
декември 1998 г. Вдясно личи 
славистът Георги Бачев

Статистика
Пътят към финала за „бели“ и „сини“:
„Славия“
1/16 финал „Черноморец“ (Балчик)  2:0 (г)
1/8 финал „Локомотив“ (Пловдив) 2:1 прод. (д)
1/4 финал „Етър ВТ“ (В. Търново)  3:1 (г)
1/2 финал ПФК „Ботев“ (Пд)  1:2 (г) и 1:0 (д)

„Левски“
1/16 финал „Ботев“ (Гълъбово)  1:0 прод. (г)
1/8 финал „Монтана“   1:0 (г)
1/4 финал „Дунав 2010“  2:0 (г)
1/2 финал „ЦСКА-София“  2:0 (г) и 2:2 (д)

„Славия“ – „Левски“ за националната купа (1945-2017 г.)
Сезон резултат етап турнир
1946/1947 0:1 квалификация КСА
1948/1949 0:1 1/2 финал КСА
1952 г. 2:1 1/4 финал КСА
1962/1963 3:1 и 0:0 1/2 финал КСА
1963/1964 2:2 и 2:1 1/2 финал КСА
1969/1970 0:2 1/2 финал КСА
1971/1972 1:1 (10:9 д.) 1/2 финал КСА
1980/1981 1:1 финална група КНРБ
1989/1990 4:1 и 2:3 1/4 финал КНРБ
1995/1996 4:0 служ. финал КБ
1998/1999 0:2 и 3:0 1/8 финал КБ

Легенда: КСА – Купа на Съветската армия, КНРБ – Купа на Народ-
на Република България, КБ – Купа на България.
Забележка: Двата отбора се срещат за КСА и през сезон 1987/19, 
когато завършват 2:2, но турнирът вече е второстепенен и няма 
статута на надпревара за националната купа.
Баланс: 15 мача, 6 победи, 4 равенства, 5 загуби, голова разлика 
24-17
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тържествува, като накрая ликува и с купа-
та! През 1963 г. в първата среща „синята” 
отбрана изнемогна от набезите на „бяло-
то” нападение и след два гола на Михаил 
Мишев и един на Александър Василев 
(Чоко) се стига до 3:1! На реванша е по-
стигнато ключово реми – 0:0 и пътят към 
купата е открит. 1964 г. влиза в славистки-
те анали с дублирането на трофея и с по-
редно отстраняване на „Левски”. Този път 
първата среща е повече от драматична и 
завършва 2:2. Бележат Антон Кръстев и 
отново Мишев. Последният изнася истин-

ски рецитал в ответния двубой и с нови 
две попадения класира „белите” – 2:1. 
Но безспорно най-епичен си остава по-
луфиналът от 1972 г. Тогава след гол на 
Андрей Желязков, редовното време и 
продълженията завършват 1:1. За да се 
стигне до драмата на дузпите. Там след 
редица точни изстрели, но и пропуски, 
накрая вратарят на „Славия” Георги Гу-
галов с топовен шут донася победата 
– 10:9!

Камен ОГНЯНОВ

1972 г. Стоян Коцев-Кано 
прегръща героя - вратаря 
Георги Гугалов (вляво)

През 60-те 
славистите 
на два пъти 
елиминират 

„Левски” 
и сетне 

ликуват 
с купата

Култови двубои за КСА носят 
приятни спомени на „белите”
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По принцип тол-
кова са и от-
личията в сла-

За 12-ти път в директен спор за купата

вистката витрина, но 
пет пъти Царската купа 
е заслужена по право, 

Атанас Киров отбеляза гола срещу "Левски", 
който донесе купата през 1996 г. 

Финалите на „белите” за купата
година съперник резултат голмайстор 
1952 „Спартак” (София) 3:1 Георги Стойчев, Димитър Исаков, Никола 
Иванов
1954 ЦСКА 1:2 Милчо Горанов 
1963  „Ботев” (Пловдив)  2:0 Михаил Мишев-2 
1964  „Ботев” (Пловдив)  3:2 Антон Кръстев-2, Александър Василев 
1966 ЦСКА 1:0 Александър Василев 
1972 ЦСКА 0:3 -
1975 „Локомотив” (София) 3:2  Андрей Желязков-3 
1980 „Берое” (Ст. З) 3:1 Андрей Желязков-2, Чавдар Цветков
1981 ЦСКА 0:1 -  
1996 „Левски” (София) 4:0 сл.  Атанас Киров 
2011 ЦСКА 0:1 -

Заб. През сезон 1980/81 г. се играе финална четворка, но  последния мач е фактическият сблъсък за 
трофея между първия и втория. На финала през 1996 г. тимът на „Левски”напуска терена при резул-
тат 1:0 в полза на „Славия”, на която е присъдена сетне и служебна победа с 4:0.

Акценти във финалите:
Съперници на „Славия”: 6 клуба. Най-много са от София – 4.  
Най-много мачове: С ЦСКА – 5. В тях славистите печелят веднъж.
Най-резултатни слависти: 5 гола-Андрей Желязков, 2-Михаил 
Мишев, Антон Кръстев и Александър Василев. 
Срещи на стадион „Васил Левски”: 10, само двубоят от 1952 г. се 
играе на ст. „Народна армия”.
Общ актив на „белите” във финалите: 11 мача, 7 победи, 0 
равни, 4 загуби, голова разлика 20-13.

като Държавен първе-
нец (виж карето). За-
това тук ще се спрем 
на елиминационния 
характер на втория по 
значимост турнир у нас. 
В него шест пъти е пе-
челена купата на Съвет-
ската армия и веднъж 
тази на България. 

За първи път с тро-
фея на КСА „белите” 
ликуват през 1952 г. Ав-
тор на първия славист-
ки гол на финал в такъв 
формат е Георги Стой-
чев (Картофа). Тогава 

след попадения и на 
Димитър Исаков (Ми-
тан) и Никола Иванов 
(Цапето) с 3:1 е сломен 
силният състав на сто-
личния „Спартак”. 

Любопитно е, че 
през годините „Славия” 
печели и срещу други 
три свои съграждани: 
ЦСКА, „Локомотив” и 
„Левски”. Именно срещу 
настоящия съперник, 
във финала на 9 май 
тази година, е записан 
и последният успех. В 
двубоя, игран отново на 
националния стадион 
„Васил Левски”, слави-
стите записват и най-
голямата си  победа 
– 4:0. Това е служебен 
резултат, защото на 1 
май 1996 г.  левскарите, 
четвърт час преди края, 
напус кат арената по на-
реждане на тогавашния 
си президент Томас 
Лафчис. Формалният 
повод на „синия” бос 
е несъгласие с някои 
реферски отсъждания. 
Дотогава резултатът е 
1:0 за „белите” след гол 
на Атанас Киров. 

Най-драматичен като 
развръзка е финалът 
през 1975 г. с друг со-
фийски клуб - „Локо-
мотив”. Четири минути 
преди края „железнича-
рите”, не само водят с 

2:1, но и са с човек по-
вече на терена. И точно 
тогава прословутия дух 
на „Славия” показва си-
лата си. Безценен три-
умф с 3:2, след голове 
на Андрей Желязков. 
Това е и единственият 
хеттрик във финал за 
купата на славист.

Същият резултат има 
при успеха през 1964 г. 
над „Ботев” (Пловдив). 
Тогава „белите” отново 
на два пъти са догонва-
щи, но накрая ликуват с 
отличието. На два пъти 
бележи Антон Кръстев, 
а веднъж Александър 
Василев (Чоко). Негов 
е голът и при триумфа 
над ЦСКА, две лета по-
късно. Пловдивските 
„канарчета” пък са един-
ственият тим сломен на 
два пъти във финал. 
Другият такъв случай е 
през 1963 г. Тогава две 
попадения бележи Ми-
хаил Мишев. С толкова 
гола се отчита и Андрей 
Желязков при триумфа 
над „Берое” от 1980 г. 
С това той става и най-
резултатен славист във 
финали. За крайното 
3:1 пък бележи Чавдар 
Цветков. 
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Рекордни пет трофея за Царската купа,
последната е от 1943 г. срещу „Левски”
Освен седем отличия, спечелени в директен двубой, славистите имат в ак-

тива си и пет Царски купи. Трофеят е заслужен по право, когато отборът на „бе-
лите” триумфира и с титлата "Държавен първенец". При закриването на сезона 
се връчват двата приза. Така че, националните купи на „Славия” са общо 12! 
Първите четири са спечелени все срещу варненски отбори. През 1926, 1928 и 
1930 г. това става срещу „Владислав”. В първия случай казусът е доста дискуси-
онен, но все пак след 1:1 първоначално трофеят е присъден на „Славия”, заради 
отказ на опонента да излезе в преиграването. Категоричното превъзходство на 
„белия” тим идва в следващите издания, когато варненци са пометени съответно 
с 4:0 и 4:1. Такава е и съдбата на „Тича” през 1936 г., сломена с 2:0. 

Но безспорно най-легендарни си остават двете победи с по 1:0 над „Левски” 
от 1943 г. При първия успех на 10 октомври се разписва Манол Николов (Мъне-
то), а при втория, седмица по-късно, бележи Александър Попов (Врабчо). За-
слугата за триумфа е на целия отбор, като вратарят Димитър Антонов (Гробаря) 
спасява и дузпа във втория финал. 

Последвалите по-
литически събития 
оставят Царската купа 
вечно притежание на 
„Славия”, което е и 
справедливо, с оглед 
на факта, че „белите” 
са рекордьори при спе-
челването й.     

Момент от 
победния финал 

през 1943 г., който 
остави Царската 

купа завинаги 
„бяла”  

Футболният от-
бор на „Сла-
вия“ ще играе 

в елиминациите за спе-
челване на 7-ото място 
в класирането на Първа 
лига. Ако „белите“ заво-
юват тази позиция това 
ще им гарантира дирек-
тен мач срещу отбор от 
първата шестица за по-
следната квота за Лига 
Европа!

Успешните игри в 
група „А“ от втората 
фаза на шампионата 
класираха състава на 
първо място, което от-
вори пътя към плейо-
фите за седмата пози-
ция и евротурнирите. 
Момчетата на треньора 
Златомир Загорчич по-
паднаха в тази група, 
след като завършиха 
редовния сезон също 
на 7-о място. Единстве-
ната загуба във втората 
фаза бе срещу „Черно 
море“ (0:2) във Варна. 
Тя дойде в мач, в кой-

„Белите“ влизат в битката 
за плейофа за лига Европа
то славистите повече 
мислеха за реванша 
за Купата срещу ПФК 
„Ботев“ и излязоха в до-
ста експериментален 
състав. Въпреки това, 

„белите“ имаха нело-
ши шансове да постиг-
нат поне равенство, но 
късметът не бе на тяхна 
страна. Двубоят влиза 
в славистките анали и 

с най-младия капитан в 
среща на тима в родния 
елит – Андреа Христов. 
В деня на мача брани-
телят бе на 19 години и 
51 дни!

Първият съперник на 
„Славия“ в плейофите 
за Лига Европа е „Локо-
мотив“ (Пловдив) като 
„белите“ ще гостуват на 
4 май и ще бъдат до-
макини в реванша. При 
успех над пловдивчани, 
славистите ще играят 
финал за 7-ото място с 
победителя от другата 
двойка между „Септем-
ври“ (София) и варнен-
ския „Черно море“.

Страницата 
подготви:
Свободан 

АЛЕКСАНДРОВ

XXI кръг, 18 февруари 2018 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 4:1
„Славия“: 32. Стериакис, 8. Шоколаров, 
13. Ст. Велков, 55. А. Христов, 66. Омар, 
77. Велев, 27. Мартинов (к), 7. Милев (87 
– 18. Пл. Петров), 23. Узунов (70 – 71. Т. 
Иванов), 14. Димитров, 29. Ангелов.
Голмайстори: 1:0 Кешерю (24), 1:1 Велев 
(33), 2:1 Кешерю (35), 3:1 Анисе (37), 4:1 
Вандерсон (52).
Жълти картони: Т. Иванов, Велев, Шо-
коларов.
Съдия: Никола Попов.
„Лудогорец арена“ – 500 зрители.

XXII кръг, 25 февруари 2018 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 1:1
32. Стериакис, 25. Ал..Александров, 6. К. 
Велков, 55. А. Христов, 5. Буров (72 – 11. 
Мба), 77. Велев, 27. Мартинов (к) (77 – 10. 
Карабельов), 33.Г. Иванов (77-к), 73. Мин-
чев, 14. Димитров (86 – 23. Узунов), 29. 
Ангелов.
Голмайстори: 0:1 Бакалов (6), 1:1 Кара-
бельов (90+5).
Съдия: Станислав Ставров.
София, национален стадион „В. Лев-
ски“ – 250 зрители.

XXIII кръг, 4 март 2018 г.
„Витоша“ – „Славия“ 1:1
„Славия“: 32. Стериакис, 8. Шоколаров, 
6. К. Велков, 55. А. Христов, 25. Ал. Алек-
сандров, 77. Велев, 10. Карабельов (75 – 
23. Узунов), 33. Г. Иванов (к), 73. Минчев 
(83 – 7. Милев), 14. Димитров (61 – 17. 
Цветанов), 29. Ангелов.
Голмайстори: 1:0 Пеев (67), 1:1 Ангелов 
(90+3).
Жълт картон: А. Христов.
Съдия: Георги К. Димитров.
Бистрица, ст. „Витоша“ – 200 зрители

XXIV кръг, 8 март 2018 г.
„Славия“ – „Верея“ 0:1
„Славия“: 32. Стериакис, 25. Ал. Алексан-
дров, 6. К. Велков, 13. Ст. Велков, 66. Омар 
(67 – 8. Шоколаров), 10. Карабельов (46 
– 14. Димитров), 77. Велев, 17. Цветанов 

На мача във Варна 
Андреа Христов 

стана най-младият 
капитан в мач на 

„Славия” в родния 
елит

(78 – 23. Узунов), 73. Минчев, 33. Г. Иванов 
(к), 29. Ангелов.
Голмайстор: 0:1 Огнянов (79).
Жълти картони: Г. Иванов, Велев, Мин-
чев.
Съдия: Валентин Железов.
София, национален стадион „В. Лев-
ски“ – 150 зрители.

XXV кръг, 14 март 2018 г.
„Дунав 2010“ – „Славия“ 0:1
„Славия“: 1. Петков (к), 27. Мартинов, 
6. К. Велков, 13. Ст. Велков, 25. Ал. Алек-
сандров, 10. Карабельов, 23. Узунов, 33. Г. 
Иванов, 73. Минчев (72 – 8. Шоколаров), 
14. Димитров (87 – 14. Димитров), 29. Ан-
гелов (78 – 9. Чунчуков).
Голмайстор: 0:1 Минчев (28).
Жълти картони: Мартинов, Ст. Велков, 
Петков, К. Велков.
Съдия: Драгомир Драганов.
Русе, градски стадион – 800 зрители.

XXVI кръг, 19 март 2018 г.
„Славия“ – ОФК „Пирин“ 3:1
„Славия“: 12. Джерия, 27. Мартинов (к), 
6. К. Велков, 13. Ст. Велков, 5. Буров (83 – 8. 
Шоколаров), 23. Узунов, 10. Карабельов, 
33. Г. Иванов, 73. Минчев (69 – 77. Велев), 
14. Димитров, 9. Чунчуков (87 – 35. Йо-
мов).
Голмайстори: 1:0 Г. Иванов (57), 2:0 Ди-
митров (79), 3:0 Г. Иванов (88), 3:1 Благов 
(89).
Жълти картони: Узунов, Г. Иванов.
Съдия: Станислав Ставров.
София, национален стадион „В. „Лев-
ски“ – 200 зрители.

Крайно класиране след първа фаза:
Отбор м п р з г.р. т.
1. „Лудогорец“ 26 21 3 2 63-13 66
2. „ЦСКА-София“ 26 19 6 1 59-14 63
3. „Левски“ 26 14 8 4 37-14 50
4. „Берое“ 26 12 9 5 33-24 45
5. „Ботев“ 26 11 9 6 44-29 42
6. „Верея“ 26 10 5 11 24-34 35
7. „СЛАВИЯ“ 26 8 8 10 34-37 32
8. „Септем.“ (Сф) 26 9 4 13 25-42 31
9. „Локо“ (Пд) 26 8 7 11 22-37 31
10. „Черно море“ 26 7 6 13 24-32 27

11. ОФК „Пирин“ 26 6 8 12 20-28 26
12. „Дунав 2010“ 26 5 6 15 17-38 21
13. „Етър ВТ“ 26 4 9 13 24-45 21
14. „Витоша“ 26 0 8 18 12-51 8

XXVII кръг, 30 март 2018 г.
„Славия“ – „Витоша“ 0:0
„Славия“: 32. Стериакис, 27. Мартинов 
(к), 6. К. Велков, 13. Ст. Велков, 5. Буров, 
10. Карабельов (77 – 8. Шоколаров), 77. 
Велев, 33. Г. Иванов, 73. Минчев (67 – 29. 
Ангелов), 14. Димитров, 9. Чунчуков (54 – 
35. Йомов).
Съдия: Петър Кирилов.
София, национален стадион „В. Лев-
ски“ – 200 зрители.

XXVIII кръг, 5 април 2018 г.
„Славия“ – „Черно море“ 1:1
„Славия“: 32. Стериакис, 27. Мартинов 
(к), 6. К. Велков, 13. Ст. Велков, 5. Буров, 
23. Узунов (59 – 8. Шоколаров), 10. Кара-
бельов, 33. Г. Иванов, 73. Минчев (59 – 35. 
Йомов), 14. Димитров (88 – 9. Чунчуков), 
29. Ангелов.
Голмайстори: 0:1 Р. Василев (22), 1:1 Г. 
Иванов (61).
Жълт картони: Узунов.
Съдия: Никола Попов.
София, национален стадион „В. Лев-
ски“ – 250 зрители.

XXIX кръг, 13 април 2018 г.
ОФК „Пирин“ – „Славия“ 2:5
„Славия“: 32. Стериакис, 6. К. Велков, 55. 
А. Христов, 13. Ст. Велков, 5. Буров (37 – 
10. Карабельов), 23. Узунов, 77. Велев, 33. 
Г. Иванов (к), 73. Минчев, 14. Димитров 
(90+6 – 17. Цветанов), 9. Чунчуков (76 – 7. 
Милев).
Голмайстори: 0:1 Димитров (24-д), 1:1 
Хендерсън (52-д), 1:2 Г. Иванов (59), 2:2 
Боджадж (85), 2:3 А. Христов (90), 2:4 Ми-
лев (90+2), 2:5 Димитров (90+5).
Жълти картони: Чунчуков, Велков, А. 
Христов, Г. Иванов.
Съдия: Драгомир Драганов.
Благоевград, ст. „Хр. Ботев“ – 600 зри-
тели.

XXX кръг, 17 април 2018 г.
„Витоша“ – „Славия“ 1:2
„Славия“: 1. Петков (к), 6. К. Велков, 55. А. 
Христов, 13. Ст. Велков, 66. Омар, 10. Ка-
рабельов, 77. Велев (69 – 8. Шоколаров), 
33. Г. Иванов (58 – 17. Цветанов), 73. Мин-
чев, 14. Димитров, 9. Чунчуков (77 – 35. 
Йомов).
Голмайстори: 0:1 Димитров (12), 0:2 Г. 
Иванов (53), 1:2 Старокин (83).
Жълти картони: К. Велков, Чунчуков, Ст. 
Велков.
Съдия: Неделчо Гаджалов.
Бистрица, ст. „Витоша“ – 150 зрители.

XXXI кръг, 20 април 2018 г.
„Черно море“ – „Славия“ 2:0
„Славия“: 12. Джерия (60 – 1. Наков), 11. 
Мба, 6. К. Велков (70 – 4. М. Семерджиев), 
55. А. Христов (к), 77. Велев, 8. Шокола-
ров, 23. Узунов, 17. Цветанов, 7. Милев, 
35. Йомов, 29. Ангелов (86 – 18. Пл. Пе-
тров).
Голмайстори: 1:0 Кузма (38), 2:0 Божи-
лов (51).
Жълт картон: Мба.
Съдия: Станислав Тодоров.
Варна, ст. „Тича“ – 600 зрители.

XXXII кръг, 28 април 2018 г.
„Славия“ – ОФК „Пирин“ 2:1
„Славия“: 32. Василев, 8. Шоколаров, 55. 
А. Христов, 13. Ст. Велков (24-к), 77. Велев, 
23. Узунов, 27. Мартинов (к) (24 – 10. Ка-
рабельов), 35. Йомов, 7. Милев (66 – 71. Т. 
Иванов), 17. Цветанов, 29. Ангелов.
Голмайстори: 1:0 Ангелов (52), 2:0 Т. Ива-
нов (87), 2:1 Боджадж (90+2).
Жълти картони: Шоколаров, Йомов.
Съдия: Ангел Ангелов.
София, национален стадион „В. Лев-
ски“ – 200 зрители.

Крайно класиране в гр. „А“
Отбор м п р з г.р.  т.
1. „Славия“ 32 11 10 11 44-44 43
2. „Черно море“ 32 11 7 14 33-35 40
3. ОФК „Пирин“ 32 7 9 16 29-42 30
4. „Витоша“ 32 1 10 21 17-60 13

         „славия“ в Първа лига сезон 2017/2018Статистика 

Галин Иванов донесе равенството срещу 
„Черно море“ (1:1) у дома след точно 
изпълнен пряк свободен удар сн.: sportal.bg

Първа фаза

Втора фаза, група „А“
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На й - с т а р и я т 
а в т е н т и ч н о 
съществуващ 

спортен клуб в Бълга-
рия – „Славия” отбеляза 
105 години от основава-
нето си. Както гласи и 
текстът в Протокол №1 
(виж снимката) това е 
станало: „На 10 април 
1913 година в два часа 
преди обед на полето 
край Руски паметник...” 
Славистите са и един-
ствените у нас, от по-
дълголетните клубове, 
които имат документ за 
създаването си. 

През годините спор-
тистите от „бялото” 
дружество са донесли 
5 олимпийски титли и 
общо 29 медала от този 
най-висок спортен фо-
рум. Състезателите на 
„Славия” са спечелили 
за България и 37 све-
товни титли! Пет пъти 
е печелена и световна-
та купа! Европейските 
шампиони от „белия” 
клуб пък са 64! 

Футболистите на 
„Славия” са първият 
роден тим класирал се 
на полуфинал в Евро-
турнирите, през 1967 г. 
за КНК. „Белите” имат в 
актива си 8 шампионски 
титли и 12 национални 
трофея, в това число и 5 
успеха за Царската купа. 
В поредния си финал за 
купата славистите из-
лизат на 9 май, където 
ще бъдат подкрепяни 
отново от своята вярна 
публика. Всички медали 

на домашна сцена за 
играчите на „белия” тим 
са 48! Славистите са 
печелили на два пъти и 
Балканската купа. 

Баскетболистките са 
двукратни европейски 
шампионки и вицешам-
пионки. С 15 титли са 
национален рекордьор. 
В добавка са и 10 купи 
на страната. А общо 
призовите места в двата 
турнира са 56! Послед-
ният медал – бронзов, 
бе спечелен на 24 април 
тази година (виж стр. 
16). Баскетболистите са 
първенци 3 пъти, а с ку-
пата ликуват още 2 пъти. 
Със сребърните и брон-
зовите медали в двете 
съревнования призови-
те места са 20!

Волейболистите и 
волейболистките на 
„Славия” са европейски 
вицешампиони. Слави-
стите имат и 8 шампион-
ски трофея, и 10 купи на 

България. Общо меда-
лите са 55! При дамите 
„белите” ликуват с тит-
лата 5 пъти, а с купата 6. 
На почетната стълбица 
в двете съревнования 
и славистките също са 
цели 55 пъти!

С 21 титли по хокей на 
лед „Славия” е национа-
лен рекордьор. 12 пъти 
е печелена и купата. 
Общият сбор на медали 
също е внушителен – 69! 
В дебютното първенство 
при дамите у нас през 
2008 г. със златото лику-
ват славистките!

Ватерполистите също 
имат успехи. Мъжете са 
шампиони 6 пъти и 7 
пъти носители на нацио-
налната купа. Сборът на 
всички медали тук е 35! 
При дамите водната топ-
ка донася на „Славия” 
златото от шампионата 
2 пъти, а за купата 3. А 
с останалите медали в 
двете съревнования са 

По повод 105-ата го-
дишнина на „Славия” в 
спортното дружество е 
получен поздравителен 
адрес от Красен Кралев, 
министър на младежта и 
спорта, в който се казва: 
„Приемете моите най-
сърдечни поздравления 
по повод 105-ата годиш-
нина от създаването на 
„Славия”!

Нека в този празни-
чен ден да почетем за-
слугите на десетките 
представители на „бе-
лия” клуб, прославили 
България с успехите си 
у нас и на международна-
та сцена. Благодарение 
на тях днес „Славия” е 
един от символите и 
стожерите на българ-
ския спорт, люлка на 
таланти и достойни 
личности.

телните спортни пости-
женията през този вече 
повече от век история! 
„Белият” клуб е преди 
всичко силен дух и една 
неповторима симбиоза 
от ценности. Предавани 
от дядо на внук, от баща 
на син. Вече няколко по-
коления. Силата на сла-
визма ще продължи да 
съществува, защото „бя-
лата” спортна идея е не-
подвластна на времето! 

Честит 105-и юбилей, 
приятели! 

Министър Красен Кралев и кметът на София 
Йорданка Фандъкова също поздравиха „белите”

Дълбок поклон на 
всички, които през тези 
105 години с труда и 
усилията си са дали своя 
принос за развитието 

на „Славия” като един 
от водещите спортни 
центрове в България. 
Благодаря на треньори-
те, ръководителите и 

състезатели-
те, кои-
то днес 
п р о д ъ -
л ж а ва т 
да ра-
б о т я т 
с всеот-
дайност и 
страст за 
„бялата” ка-
уза. 

На всич-
ки тях и на 
привържени-
ците поже-
лавам много 
успехи и по-
л о ж и т е л н и 
емоции, свърза-
ни с победите 
на любимия им 

клуб! Честит празник!”.
Кметът на София 

Йорданка Фандъкова 
също поздрави „бели-

отличията общо са 15! 
И последният колек-

тивен спорт развиван 
от „бялото” дружество – 
хокей на трева, донася 
отличия. В зала и на от-
крито шампионската тит-
ла е постигана 2 пъти, а 
купата и Суперкупата по 
веднъж. Общо медалите 
са 9! Последно бе взе-
та вицешампионската 
титла, буквално преди 
броени дни - на 14 март 
2018 г.

Но „Славия” не е само 
спортно дружество, кое-
то се измерва с изключи-

те” за големия юбилей: 
„Уважаеми състезате-
ли, уважаеми треньори, 
уважаеми ръководители 
и служители! За мен е 
удоволствие да поздра-
вя най-старото спор-
тно дружество в Бълга-
рия по случай 105-ата 
годишнина от основава-
нето му. 

„Славия” е клуб с бо-
гата история и тради-
ции и, благодарение на 
своите спортисти и 
треньори, допринася за 
развитието на родния 
футбол. Постигнати-
те резултати утвъ-
рждават „Славия” като 
един от най-успешните 
клубове в страната.

Пожелавам Ви много 
успехи на футболните 
терени, за да не спира-
те да радвате много-
бройните си привърже-
ници!”.

В чудесен празник се 
превърна концертът 
посветен на 105-ата 

годишнина на „Славия”. Про-
явата се състоя на 15 април. 
Въпреки, че събитието бе от-
ложено с ден, заради съпри-
частността към жертвите и 
пострадалите от жестоката 
катастрофа на магистрала 
„Тракия” и последвалия нацио-
нален траур, дойдоха стотици 
привърженици на „белия” клуб. 

На специалната сцена, по-
строена в пространството зад 
таблото при футболните игри-
ща на школата „Стоян Коцев 
(Кано)”, първи се качи воде-
щият Васил Стоев-Ампега. Ба-
систът на емблематична рок 
банда „Импулс” създаде чудес-
но настроение. Своята роля за 
това имаше и потомственият 
славист режисьорът Андрей 
Слабаков. Първи забиха други 
рок-ветерани - „Хоризонт”. Тех-
ният вокал не пропусна да на-
прави сравнение, че както за 

меломаните рефренът „Smoke 
on the water”, така за всички 
в България е разпознаваема 
емблемата на „Славия”. После 
бе ред на джаз-звездата Васил 
Петров, който е внук на един 
от съучредителите на „бяло-
то” дружество. Освен в памет 
на своя дядо той посвети ем-
блематичното изпълнение 
„My way” и на пътя на „Сла-
вия” през годините. Вече бе 
ред да повиши градуса и рап-
изпълнителят PAFF, който за-
радва най-младите. За финал 
на сцената излязоха „Спринт”, 
които изпълниха два пъти хим-
на „Само „Славия”, като втори-
ят бе на бис, заради възторже-
ните фенове! Радващо е, че 
всички участници в концерта 
са поклонници на „бялата” 
спортна идея. Сценарият бе 
на нашия колега Камен Огня-

нов, а своя принос за купона 
дадоха още: Биляна Николова, 
Кирил Стоименов, Пейо Пеев, 
Димитър Мотев, Милена Цве-
танов, Велизар Цоков и др.

Присъстваха настоящи и 
бивши футболисти на „бели-
те”, както и славни ветерани 
като Александър Шалама-
нов, Михаил Мишев, Антон 
Кръстев, Стефан Гецов-Цеко 
и др. 

Капитанът на представи-
телния футболен отбор Георги 
Петков бе в журито на конкур-
са за мини мис и мини мистър 
за деца до 14 години от шко-
лите на „белия” клуб. В избо-
ра му асистира и известната 
телевизионна водеща Юлиана 
Дончева. Участваха предста-
вители на клубовете по фут-
бол, художествена гимнасти-
ка и волейбол. Много емоции 

предизвика и викторината 
с въпроси от историята на 
„Славия”. 

За всички имаше поощ-
рителни награди, а за при-
зьорите и специални ленти. 
Мини Мис стана Евелина Би-
бова - художествена гимна-
стика, с подгласничка съот-
бторничката й Яна Христо-
ва, а трета е Дея Алексиева 
– волейбол. При момчетата 
доминацията бе на футбола, 
като мистър е Димитър Сто-
именов, а тройката допълни-
ха Антонио Ваклинов и Хри-
сто Михайлов.

За децата, които уважиха 
„белия” празник, организи-
ран от Сдружение „Славия”, 
ОСК „Славия” и ПФК „Сла-
вия” имаше и безплатни тор-
ти с емблемата на „Славия”, 
както подобава на рожден 
ден! 

Всички присъстващи си 
дадоха дума за нова среща 
и през 2019 г.

Бяла пролет

Потомственият славист 
Васил Петров, не пропусна да 
уважи „бялата” идея  
Снимки: Кристин Александрова

Рокаджиите 
от „Спринт”, 
вдигнаха емо-
циите като 
изпълниха 
два пъти 
химна „Само 
„Славия”

Васил Сто-
ев връчва 

лентата на 
„Мини Мис 

„Славия” 
на Евелина 

Бибова, пред 
погледа на 

председате-
ля на жури-
то Юлиана 

Дончева

Малките слависти 
ликуват, след малко е 

ред на тортите

Капитанът на тима Георги 
Петков е щастлив, първият 
„Мини Мистър” е вратар
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точки с „Дебелите от Со-
фия”, но с по-добра голо-
ва разлика и победа с 5:4 
в прекия двубой.

Голмайстор на турни-
ра с впечатляващи-
те 25 (!) гола стана 
Кристиян от отбора 
на шампиона „Бе-
лите”. В груповата 
фаза в двубой сре-
щу „Свободните 
агенти” той вкара 
топката в мрежата 
цели 9 пъти за побе-
дата с 12:5.

Макар да има 
много време, вече 
всички с нетърпение 
очакват надпрева-
рата през 2019 го-
дина, като заканите 
кой ще е новият 
шампион вече за-
почнаха…

Ангел 
СЛАВЧЕВ

на четири точки разлика. 
Бяха регистрирани и два 
равни мача, единият от 
които между „Свободни-
те агенти” и „Дебелите 
от София” завърши с не-
традиционното за футбол 
на малки врати 0:0. „Сла-
висти” пък се провряха 
до баражите след равни 

Статистика:
Класиране група А:

Класиране група Б:

Баражи за полуфинал:
„Синовете на Один”– „Юношите” 1:4
„BOYS191312” – „Слависти”  3:3 (4:2)
Полуфинали:
„BOYS191312” – „Белите”  3:4
„Юношите” – „Аутсайдерите”  3:3 ( 3:2)
Финал:
„Юношите” – „Белите” 1:5
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Турнирът

Истински футболен 
празник стана в полите 
на Витоша на вече тра-
диционния фенски тур-
нир, който тази година се 
състоя на 8 април. Ини-
циативата се провежда 
в памет на трагично за-
гиналия през 2011 годи-
на известен запалянко 
Петър Добрев-Ханс и e 
под надслов: „Славия” 
и Ханс - винаги с нас”. 
Състезанието, което бе 
и част от честванията 
за 105-ата годишнина на 
„белите” се проведе на 
помощните игрища зад 
сектор „Г” на стадиона 
на най-стария съществу-
ващ и днес български 
спортен клуб.

Прекрасното април-
ско време по време на 
надпреварата бе предпо-
ставка за себераздаване, 
атрактивни отигравания 
и много емоции. Общо 
десет формации уча-
стваха в най-масовото 
досега съревнование 
на привържениците с 
над 80 футболисти и 
още толкова зрители на 
спортната база на клуба 
„Стоян Коцев-Кано”. За 
първи път единият отбор 
бе чуждестранен, като 
половината от играчите 
бяха швейцарци, фено-
ве на „Йънг Бойс” (Берн), 
които поддържат топли 
отношения с ултрасите 
на „белите”. 

схемата

Регламентът пред-
виждаше две групи от по 
пет отбора, които играха 
на принципа „всеки сре-
щу всеки”, което гаран-
тираше поне четири дву-
боя на отбор. Първият 
тим от всяка лига дирек-
тно се класира за полу-
финал, докато вторият и 
третият от едната група 
играха кръстосано с под-
гласниците от другата в 
бараж за място в другия 
полуфинал. Победители-
те от който се срещнаха 
в мача за трофея. Сред 
участващите 10 състава 
имаше тимове с култови 
имена като: „ДеБелите от 
София”, „Аутсайдерите”, 
„Young Boys Sofia” (YBS), 
„Юношите”, „Синовете на 
Один”, „Свободните аген-
ти” и др. Отборите бяха 
съставени от пет полеви 
играчи и вратар, плюс 
резерви.

 
Организацията

Основен организатор 
отново бе ултрас-фрак-
цията „Boys Sofia” със 
съдействието на Сдру-
жение „Славия”. Техни-
ческият секретар Ди-
митър Мотев се грижеше 
за гладкото протичане 
на турнира, като водеше 
схемата и временното 
класиране. Три от гра-
циите на „бялата” агит-
ка - Иванина и сестрите 

станаха шампиони през 
2017 г., загубиха драма-
тично на полуфинала с 
3:4 от бъдещия първе-
нец. Преди това също 
толкова трудно победиха 
с дузпи тима на „Слави-
сти” на баража за полу-
финал, като в герой се 
превърна вратарят Антон 

Балимезов със страхот-
ния си рефлекс при уда-
рите от единайсетте ме-
тра. В другия полуфинал 
„Юношите” елиминираха 
приятната изненада „Аут-
сайдерите”, отново след 
дузпи.

В група „Б” тотално 
доминираха „Белите”, 
които пометоха всичко 
по пътя си, чак до самия 
финал. Там отново бяха 
безапелационни и раз-
биха „Юношите” с 5:1 в 
мач с много емоции. Ця-
лостно в групата беше и 
доста голяма интригата, 
тъй като от второ до пето 
място отборите се под-
редиха само в рамките 

Много емоции и триумф за тима на „Белите“ на втория 
фенски футболен турнир „славия” и Ханс – винаги с нас“

Паула и Ади строго сле-
дяха продължителността 
на всеки един двубой, 
а думите им за край на 
срещите бяха закон за 
футболистите. В дух на 
изконно спортсменство 
всички двубои протекоха 
по правилата, но с много 
славистки хъс за победа 

до изтичането и на по-
следната секунда. Купи-
те и медалите бяха оси-
гурени от Велизар Цоков.

Класиране и
победители

В група „А” първа по-
беда от досегашните 
си участия регистри-
ра тимът на „Синовете 
на Один”. Те победиха 
швейцарската форма-
ция на „YBS” с 2:1 в пряк 
сблъсък за място на ба-
раж за полуфинал, кой-
то обаче загубиха с 1:4 
от „Юношите”. Отборът 
на „Аутсайдерите” пък 
неочаквано за мнозина 
стана първи в групата 
с огромната заслуга на 
президента на баскет-
болен клуб „Славия” Ва-
сил Йотов, който вкара 
един гол за победата с 
2:1 срещу тима на „YBS” 
и две попадения срещу 
„BOYS191312” за 3:2. 
Сочените за фаворити 
тази година, селекцията 
на „BOYS191312”, които 

Играчите от отбора на „Синовете на Один”, с ка-
питан Калоян Христов, бяха изработили собствен 
екип, като на гърба вместо номера стояха руни

Така изглеждаха трите маломерни терена на комплекс „Стоян Коцев – Кано” в 
слънчевия неделен ден  Снимки: Фейсбук група „СЛАВИЯ СОФИЯ”

Атмосферата около те-
рена наподобяваше тази 
на мач от Първа лига

Тази година бе подгот-
вен и специален плакат 

за турнира

Славистката общност 
изгуби един от най-
добрите си вратари. 

На 19 март ни напусна Георги 
Ил. Гугалов. Той бе под рам-
ката на големия „бял” тим от 
седемдесетте и началото на 
осемдесетте години на ХХ 
век. Маниерът му на игра се 
характеризираше с много до-
бро пласиране и правилен 
избор на позиция. Умееше да 
ръководи много добре защи-
тата. Но освен като изтъкнат 
футболист, Гугалов остава в 
съзнанието ни и като голям 
човек. Приятелството ни да-
тира от дълги години, в ко-
ито сме говорили с часове. 
Гостувал съм в дома му. Ни-
кога няма за забравя как ми 
показа в една витрина на би-
блиотеката си в хола, освен 
купата за най-добър вратар и 
медалите си, един „бяло-че-
рен” шал реликва. От онези 
„зебри”, които славистката 
агитка даде след успешния 
финал за купата през 1980 г. 
Сбогом, майсторе! Оставаш 
в сърцата ни завинаги! Най-
малкото, което мога да на-
правя за теб, е да споделя с 
читателите някои твои мисли 
и спомени за любимата „Сла-
вия”. 

„Когато дойдох в “Сла-
вия” в края на 1971 г. ме на-
станиха с Андрей Желязков 
(Жужо) в една стаичка, в 
сградата където сега е во-
лейболната зала, разкрива 
Гугалов. Вътре нямаше пар-
но, само една малка печка и 
бе почти арктически студ. 
Завеждат ме в съблекалня-
та да ме представят и виж-
дам Александър Шаламанов, 
който съм гледал само по 
телевизията, как си чисти 

Роден е на 22 август 1950 г. във Велинград. Дебютира при „белите” през пролетта 
на 1972 г. и е в тима повече от десетилетие. Вицешампион през 1980 г. и бронзов 
медалист от първенствата (1973, 1975 и 1982), в които записва 172 мача за „Славия”. 
Вратар №1 през сезон 1979/80 г. Държи рекорда за най-много „сухи” минути сред сла-
вистките вратари - 775 през 1981/82 г. Носител на купата през 1975 и 1980 г. Фина-
лист през 1972 и 1981 г. В евротурнирите има 8 мача, четвъртфиналист за КНК за 
1981 г. Финалист за балканската клубна купа през 1977 г. С националната фланелка 
има един мач за първия и един за младежкия отбор. 

обувките от сгурия-
та след тренировка-
та?! Порази ме тази 
непринуденост и 
скромност. Много до-
бре ме прие и целият 

отбор.”
Едва дошъл на младия вра-

тар се налага да застане очи в 
очи с нападателите на „Левски” 
в полуфинал за националната 
купа от пролетта на 1972 г. Ду-
мата отново има Гугалов: „Ще 
спомена нещо и за дебюта си. 
В груповата фаза на турнира 
се оказа, че и двамата ни вра-
тари са контузени. Застанах 
под рамката в решаващия мач 
за класиране с „Етър”. Жужо 
вкара гол, а аз опазих мрежа-
та суха и преминахме в след-
ващия кръг. Полуфиналът с 
„Левски” е един от онези мачо-
ве, заради, които трибуните 
някога бяха пълни. Да кажа, че 
не е имало притеснение у мен, 
ще излъжа. Цялата среща бе 
много динамична и оспорвана. 
Имах доста работа, но след 
като си разменихме по един 
гол се стигна и до дузпите. 
Въпреки, че във въпросния мач 
хванах два удара, ще кажа, че 
само, който не е бил дузпа, 
само той не е пропуснал. Дали 
има все пак някаква тайна за 
улавянето им? Дори всичко 
да е голяма доза шанс, всеки 
вратар си има свой прийом. 
Аз например винаги съм гле-
дал лицето на изпълнителя. 
Макар и инстинктивно той 
поглежда към ъгъла, където 
ще шутира. Веднъж на мач 
със „Славия” в Казанлък, бях 
отразил една дузпа, когато 
съдията свири втора за до-
макините, видях как двама 
играчи от местните се ска-
раха кой да бие. Казах си: „И 
двамата са изнервени, който 
и да шутира ще отбия удара”. 
Така и стана.

Най-много за своето из-
растване дължа на Симеон 
Симеонов. Бате Мони бе не-
вероятен професионалист. 

Работеше специално с мен 
и като съотборник, а сетне 
като треньор. Обсъждахме 
какви грешки сме допуснали и 
как да ги коригираме. Подари 
ми и чифт ръкавици, които 
донесе от чужбина. Преди 
това си бяхме направили 
едни самоделки с зашити на 
пръстите лентички гума, из-
рязани от хилка за тенис, за 
да не се плъзга топката.”

Явно легендарният Симео-
нов е предал доста от тънко-
стите на вратарското изкуство, 
защото Гугалов не просто го 
наследи под рамката, но и по-
стигна не малко успехи. Един 
от тях е и рекордът за най-
много „сухи” минути сред вра-
тарите на „Славия” в шампио-
натни двубои. В първенството 
за 1981/82 г. мрежата е запа-
зена без гол в продължение 
на 775 минути! Серията запо-
чва от 3-та минута на мача с 
„Етър” (ВТ) от VІІІ кръг до 58-
та минута на срещата с „Ха-
сково” от ХVІ кръг. „Заслугата 
за това е на целия отбор. 
Защитата ни бе безупречна. 
Дори някой да изпусне „своя” 
човек, веднага друг го поема. 
Допълвахме се всички. Игра-
ехме заедно от шест-седем 
години и бяхме създали не-
обходимия синхрон помежду 
си. Ролята на вратаря, като 
единствен, който вижда как-
во става отпред е и да насо-
чва бранителите.” – разкри-
ва отново Гугалов.

Заради конюнктурни съо-
бражения на някои „ръково-
дители” в „белия” клуб през 
сезон 1976/77 г. той не е в 
„Славия”, а в „Миньор” (Пк). 
Съдбата понякога си прави 
интересни шеги, така е и със 
случая от въпросния шам-
пионат. В София се стига до 
дузпа за домакините, като зад 
топката е Чавдар Цветков, а в 
рамките на вратата на съпер-
ника... Георги Гугалов. Думата 
отново има последният: „Спа-
сих техничния удар на Чаво, 

той дойде при мен и ме по-
здрави. Никой от славист-
ката публика не ме  освирка 
по време на целия мач. Това 
е нещо, което у нас могат 
да направят само „белите” 
привърженици. Нашето поко-
ление се радваше на голяма 
подкрепа от тяхна страна. 
Няма да забравя никога и фи-
нала за купата през 1980 г. 
След неговия край като пра-
вихме почетната обиколка с 
трофея агитката на „Сла-
вия” ни дари с шалчетата си. 
До ден днешен си пазя като 
скъп спомен този, който то-
гава връчиха на мен.”

За Георги Гугалов по-
голямата част от спомените 
му с „белия” клуб са с добър 
привкус. Но според него най-
голямото богатство на „Сла-
вия” от онзи период е неве-
роятният колектив, който е 
царил в отбора: „Ще дам само 
един пример. Когато Жужо 
премина във „Фейенорд” 
му устроихме изпращане. 
Събрахме се целият отбор 
на ресторант, заедно със 
съпругите си, за да пожелаем 
успех на нашия съотборник. 
Оказа се, че жена ми ще закъ-
снее и тогава целият отбор 
тръгнахме с клубния авто-
бус да я вземем от дома ни 
на бул. „Христо Ботев”, дори 
задръстихме за известно 
време движението.”

След края на кариерата си 
Гугалов бе любим учител в 
Търговско-банковата гимна-
зия. Възпитаваше на много 
неща и за живота. Споделял е, 
че е щастлив, че е случил на 
читави деца, които се увличат 
по спорта, а не посягат към 
дрогата или към опушените 
компютърни зали. Кой казва, 
че добрият пример не е зараз-
ителен и в последните години 
на бездуховност, в които тъне 
обществото ни? 

Камен ОГНЯНОВ

Георги ил. Гугалов – 
остава незабравим
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Младите кадри 
на  „Славия“ от 
футбол-7, ро-

дени през 2007 година, 
се представиха достой-
но на силен междунаро-
ден турнир в Ламеция. 
Воденият от старши 
треньора Александър 
Захариев и неговия по-
мощник Георги Стоянов 
състав завърши на де-
сето място от общо 48 
участници в надпрева-
рата, проведена в южна-
та част на Италия. В тур-
нира от 20 до 22 април 
взеха участие предста-
вители на школите на 
почти всичките клубове 
от италианския футбо-
лен елит. 

Младите слависти 
записаха 5 победи и 2 
загуби, което им отре-
ди десетата позиция в 
крайното класиране. От-
борите бяха разделени в 
12 групи по 4 състава, а 
„белите“ станаха първи 
в своя поток след три 
поредни успеха и пълен 
актив. Особено впечат-
ление прави звучното 
4:0 срещу юношите на 
„Фиорентина“! В другите 
две срещи с представи-
телите на италиански 
частни школи бяха запи-

силно представяне на турнир 
в италия за малките слависти
сани разгромни победи 
със 7:1 и 7:0.

На осминафиналите 
„Славия“ загуби с 0:3 от 
„Ювентус“, но след това 
надигра „Кротоне“ с 3:0 
и гръцкия „Калимера“ с 
4:2. В последвалия дву-
бой с „Интер“ (Милано) 
славистите отново пад-
наха с 0:3.

„Участвахме в много 
силен турнир, в който 
играха представители 

Елитна юношеска група 
на България до 19 години:

16 кръг
„Ботев“ (Враца) – Славия“ 2:8
17 кръг
„Славия“ - „Черноморец“ 6:1
18 кръг
„Лудогорец“ - „Славия“  5:0
19 кръг
„Славия“ - „Марек 1915“ 2:1
20 кръг 
„Локомотив“ (Пд) - „Славия“ 2:2 

Елитна юношеска група 
на България до 17 години:

16 кръг
„Левски-Раковски“ - Славия“ 0:1
17 кръг
„Славия“ - „Септември“ (Сф) 0:0
18 кръг
„Марек 1915“ - „Славия“ 0:1
19 кръг
„Славия“ - „Берое“  0:1
20 кръг
„Етър“ - „Славия“  1:1

Елитна юношеска група 
на България до 15 години, 

Югозападна зона

18 кръг
„Славия“ - „Пирин“ (Бл)  0:0
19 кръг
ЦСКА-София - „Славия“  2:0
20 кръг
„Славия“ - „Чавдар“ (Етрополе) 2:0
21 кръг
„Хебър“ - „Славия“  1:2

22 кръг
„Славия“ - „Струмска слава“ 14:0

на академиите на воде-
щите италиански клу-
бове. Представители 
на „Интер“, „Каляри“ и 
„Дженоа“ се поинтере-
суваха от петима наши 
футболисти и дори 
взеха техните данни. 
Явно, сериозно са ги 
впечатлили с изявите 
си и така попаднаха в 
полезрението на скау-
тите. Това е награда за 
усилията и труда на це-

лия отбор, на треньор-
ския щаб и на клубното 
ръководство. Сигурни 
сме, че ще имаме още 
хубави моменти”, заяви 
старши треньорът Алек-
сандър Захариев след 
края на надпреварата.

Доброто представяне 
на „Славия“ в турнира 
осигури покана за уча-
стие на „бялата“ акаде-
мия в надпреварата и 
през 2019 година.

Междувременно се 
изиграха и срещите от 
първенствата при раз-
личните възрастови 
групи. В този брой поме-
стваме само резултати-
те, а в следващото изда-
ние на вестник „Славия” 
ще ви предложим ана-
лиз и на представянето 
на „белите”, както и кла-
сирането в отделните 
шампионати.

Асен ДАСКАЛОВ

Снимка за спомен 
с връстниците 
от „Интер“

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

16 кръг
„Славия“ - „Ботев 57“  отл.
17 кръг
„Бароко“ - „Славия“  0:9
18 кръг
„Славия“ - „Левски“  1:2
19 кръг
„Левски-Раковски“ - „Славия“ 1:2
20 кръг
„Славия“ - „Национал“  0:4

Софийско първенство, 
подготвителна група (2005 година), 

футбол 11 (група „А“), втора фаза

1 кръг
„Славия“ - „Витоша 13“  3:3

2 кръг
„Пирин 2001“ (Бл) - „Славия“ 1:4
3 кръг
„Славия“ - „Миньор“ (Пк) отл.
4 кръг
„Левски“ - „Славия“  3:0
5 кръг
„Славия“ - „Н Спорт“  0:0

Софийско първенство, 
подготвителна група (2006 година), 

футбол 9, (група „А“), втора фаза

1 кръг
„Славия“ - „Спартак-2015“ 5:0
2 кръг
„Витоша 13“ - „Славия“  3:1
3 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“  отл.
4 кръг
„Славия“ - „Левски“  0:3

5 кръг
ЦСКА-София - „Славия“  0:2

Софийско първенство, 
подготвителна група (2007 година), 

футбол 7, (група „А“), втора фаза

1 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“  1:1
2 кръг
ЦСКА-София - „Славия“  4:1
3 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (Сф) 3:0
4 кръг
„Олимпия“ - „Славия“  0:0
5 кръг
„Славия“ - „Арес“  5:0

Софийско първенство, 
подготвителна група (2008 година), 

футбол 7, група „А“

12 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“  5:2
13 кръг
„Люлин“ - „Сдлавия“  1:3

Софийско първенство, 
подготвителна група (2009 година),

футбол 5

14 кръг
ЦСКА-София - „Славия“  0:7
15 кръг
„Славия“ - „Люлин“  3:2
16 кръг
ОФК „София“ - „Славия“  0:7
17 кръг
„Славия“ - „Победа 2013“ 7:0
18 кръг
„Левски“ - „Славия“  3:2

Статистика

Юношите на „Славия“ до 15 години с треньор Кристиян Чолаков, 
записаха двуцифрен резултат със „Струмска слава“ - 14:0  

Така може да се 
определи вто-
рото издание на 

международния турнир 
„Ваня Войнова”, заради 
силното присъствие на 
отбори от полуострова. 

От 13 до 15 април 
2018 г., в столичната 
зала „Триадица“, иници-
ативата „София – Евро-
пейска столица на спор-
та” и БК „Славия” орга-
низираха надпреварата 
в памет на легендарна-
та баскетболистка. Този 
път проявата бе част и 
от празненствата по по-
вод 105-ата годишнина 
на „белия” клуб. 

На специална пре-
сконференция преди 
началото в ИнфоЦентър 
София2018 треньорка-
та на женския отбор на 
„Славия” Силвия Пее-
ва изтъкна ползата от 
подобни проверки при 
младите баскетболист-
ки и даде за пример ми-
налогодишния турнир, 
след който „белите” са 
спечелили титлата и ку-

„славия” спечели мини 
Балканско първенство

Ваня Войнова е легендарна баскетболистка, европейска шампион-
ка със „Славия” през 1959 и 1963 г. Участва на три световни първен-
ства, като през 1959 г. в Москва българският отбор печели сребъ-
рните медали, а Войнова е обявена за най-добър център. Има и бронз 
от Перу през 1964 г. Определена е за №1 на Европа през 1958 г., кога-
то българките печелят златен медал на Европейското първенство 
в Лодз (Полша). Тя е и сребърна медалистка от Евро-62 г. в Мюлуз. В 
периода 1953-1965 г. печели 12 титли, както и 5 купи на страната с 
„белите”. Тя е първият Спортист № 1 на България през 1958 г. През 
2001 г. Войнова е приета и за почетен член на „Залата на славата“ в 
Ноксвил, САЩ. Тя е и единствената спортистка, на която в София 
има кръстено училище – 132 СУ. 

пата при 16-годишните. 
„София - Европейска 

столица на спорта от-
ново подпомага надпре-
варата като отлична 
възможност за изява 
на младите ни надежди 
в женския баскетбол 
и същевременно като 
начин да се отдаде за-
служена почит на една 
легендарна състеза-
телка.”, добави Дамян 
Диков, изп. директор на 
София2018. 

И това издание събра 
много силни отбори, 
представители на пре-
стижни европейски шко-
ли с традиции в този 
спорт: македонският 
„Клубски Патриот” (Дел-
чево), гръцкият „Мели-
са” (Атина), сръбският 
„Радивое Корач” (Бел-
град). Участие взеха 
състезателки до 14-го-
дишна възраст, като 
отборите играха всеки 
срещу всеки, а първите 
два тима определиха 
победителя във финал. 
Другите спориха за тре-

тото място. 
В първите си три сре-

щи славистките сломиха 
последователно с 54:34 
„Мелисия” и силния тим 
„Радивое Корач”, от-
ново с двадесет точки 
разлика - 47:27! Сет-
не възпитаничките на 
Александър Апостолов 
надделяха и над „Клуб-
ски патриот” с 55:41.

На финала отборът 
на „Славия” победи от-
ново състава от Бел-
град, този път по-трудно 
с 39:35! Отличието е 
награда за усилията на 
всички в „белия” клуб и 
доказателство, че пътят, 
по който се върви е пра-
вилен!

За бронза „Клубски 
патриот” се наложи с 
32:22 над „Мелисия”. 

Четири състезателки 
на домакините обраха 
индивидуалните при-
зове. Емилия Борисо-
ва спечели купата за 
най-много асистенции, 
Божидара Стефанова 
- тази за най-много бор-
би. Яна Карамфилова 
взе отличието като най-
резултатна, а Гергана 
Бимбова пък бе опреде-
лена за MVP. 

Шампионките и оста-
налите призьорки бяха 
наг радени от леген-
дарни баскетболистки, 
донесли на България 
едни от най-значимите 
успехи в спорта. Сред 
тях личаха съотборни-
чиките на Войнова Дора 

Кузова и Тина Динева, 
както и олимпийските 
медалистки от „Славия” 
Гиргина Скерлатова и 
Снежана Михайлова.

„Турнирът е от-
лична възможност за 
младите български ба-
скетболистки да пре-
мерят сили с отбори 
от водещи школи в ев-
ропейския баскетбол. 
Радваме се, че точно 
нашият тим спечели 
трофея, при това без 
загубена среща. През 
тези три дни видяхме 
доста качествени ма-
чове. Желанието ни е 
проявата да се превъ-
рне в традиционна и 
важна проверка за мла-
дите българки в дирек-
тни двубои с техните 
съпернички от водещи 
страни в този спорт”, 
заяви президентът на 
БК „Славия” Васил Йо-
тов, като благодари за 
партньорството на „Со-
фия - Европейска столи-
ца на спорта”. 

Камен ОГНЯНОВ

Славистките се 
поздравяват след 
поредния си мач

Баскетболистките на „Славия”, заслу-
жено спечелиха турнира в чест на неза-
бравимата Ваня Войнова и се снимаха 
пред портрета на голямата легенда
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Националният отбор 
по хокей на лед до 18 г. 
завърши трети на све-
товното в III дивизия, гр. 
„А“ в турския зимен ку-
рорт Ерзурум (26 март 
– 1 април). Българите, 
водени от треньора 
Мартин Бояджиев, бивш 
състезател и шампион 
със „Славия“, събра-
ха 7 точки (2 победи и 

За поредна година 
„Славия“ остана на вто-
ра позиция в мъжкото 
хокейно първенство. 
„Белите“ показаха по-
здрави нерви от кон-
курентите си за тази 
позиция НСА и ЦСКА. 
Ключови за сребро-
то бяха победите над 
НСА, както и загубата 
от „студентите“ след 
допълнително време. 
Шампионът и хегемон 
в последните сезони 
„Ирбис-Скейт“, в който 
се подвизават хокеисти, 
печелили титлата не-
веднъж с „белия“ клуб 
през годините, отново 

остана непобеден и не-
достижим. Любопитно 
през тази година бе, 
че родната федерация 
администрира и мъжки 
първенства в „Б“ и „В“ 
групи. На практика, 
това са аматьорските 
отбори, чиито надпре-
вари минаха под шапка-
та на федерацията.

За съжаление, иде-
ята да се вдигне попу-
лярността на хокейната 
игра у нас като мачове-
те се излъчват наживо 
в Интернет, просъще-
ствува кратко. Все пак, 
малкото срещи, които 
бяха показани, могат да 

бъдат видени по всяко 
време на запис в мре-
жата за видеообмен - 
youtube.com.

В държавните 
първенства при под-
растващите „Славия“ 
бе представена само 
при момчетата до 12 и 
14 г. При по-малките бе 
извоювана титлата, до-
като 14-годишните оста-
наха втори след ЦСКА.

Добра новина за ле-
дения стадион на „бели-
те“ е подмяната на ман-
тинелата на леденото 
поле, което вече започ-
на след края на сезо-
на. Новата мантинела, 
макар и втора ръка от 
Швейцария, ще бъде 
по-лесна за поддръжка.

Друга важна новина 
от родния хокей дойде 
от общото събрание на 

Хокей на лед     

Отново втори в 
първенството

Децата от шко-
лата на „Сла-
вия“ (8-11 г.) 

спечелиха междуна-
роден турнир „Бъдещи 
звезди“, организиран 
от „Войводина“ (Нови 
Сад). В него взеха 
участие 10 отбора 
от Сърбия, Унгария, 
България и Босна и 
Херцеговина. Малките 
слависти записаха по-
беди над „Сегет“ (Ун-
гария) с 6:0, „Цървена 
Звезда“ (Сърбия) с 4:1, 
„Вучкови“ (Босна и Хер-
цеговина) с 8:0 и на фи-
нала в изключително 
оспорван мач сломиха 
отбора на „Спартак“ 
(Суботица) с 3:2 след 
дузпи (1:1 в редовното 
време).
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Статистика
Държавно първенство за мъже

сезон 2017/18
„А“ група
I кръг (Купа на България – 2017)
12.10.2017 „Ирбис-Скейт“ – ЦСКА  9:4
17.10.2017 „Славия“ – НСА  2:6
19.10.2017 НСА – ЦСКА  4:6
23.10.2017 „Ирбис-Скейт“ - „Славия“  8:1
26.10.2017 „Славия“ – ЦСКА  6:1
30.10.2017 НСА – „Ирбис-Скейт“  1:7

Класиране за Купа България - 2017:
Отбор м п з г.р. т.
1. „Ирбис-Скейт“ 3 3 0 24-6 9
2. НСА 3 1 2 11-15 3
3. „Славия“ 3 1 2 9-15 3
4. ЦСКА 3 1 2 11-19 3

II кръг
7.11.2017 ЦСКА – „Ирбис-Скейт“  2:13
9.11.2017 НСА – „Славия“  4:7
14.11.2017 ЦСКА – НСА  3:4
21.11.2017 „Славия“ – „Ирбис-Скейт“  2:13
28.11.2017 ЦСКА – „Славия“  3:4 прод.
11.01.2018 „Ирбис-Скейт“ – НСА  9:2

III кръг
12.12.2017 „Ирбис-Скейт“ – ЦСКА  9:2
14.12.2017 „Славия“ – НСА  6:4
18.12.2017 НСА – ЦСКА  5:4 прод.
21.12.2017 „Ирбис-Скейт“ - „Славия“ неигран
13.02.2018 „Славия“ – ЦСКА  0:5 служ.
15.02.2018 НСА – „Ирбис-Скейт“  4:5

IV кръг
20.02.2018 ЦСКА – „Ирбис-Скейт“  4:9
22.02.2018 НСА – „Славия“  3:2 прод.
28.02.2018 ЦСКА – НСА  3:4
6.03.2018 „Ирбис-Скейт“ – „Славия“ 7:2 
13.03.2018 ЦСКА – „Славия“  7:13
15.03.2018 „Ирбис-Скейт“ – НСА  7:0

Крайно класиране в държавното първенство, група „А“:
Отбор м п пдв здв з г.р. т.    
1. „Ирбис-Скейт“ 11 11 0 0 0 96-24 33
2. „Славия“ 11 4 1 1 5 45-61 15
3. НСА 12 3 2 0 7 41-61 13
4. ЦСКА 12 2 0 2 8 44-80 8
Легенда: м – мачове, п – победи, пдв – победи след допълнително 
време, здв – загуби след допълнително време, г.р. – голова разлика, 
т. – точки

Любомир Стояди-
нов (с номер 21) е 
вдигнал победно 
ръце след гола си 
във вратата на НСА 
(из мача НСА – „Сла-
вия“ 4:7 от II кръг)

3 загуби, една от които 
след продължение). По-
бедите дойдоха над Из-
раел и Турция с по 3:1, 
а загубата след допъ-
лнително време - от Тай-
ван (6:7). Пораженията 
бяха срещу първите два 
състава в крайното под-
реждане – Белгия (3:6) и 
Мексико (2:4). И в двата 
двубоя нашите повежда-

ха в резултата, но впо-
следствие не успяваха 
да задържат аванса си. 
Неприятно впечатле-
ние прави, че в съста-
ва нямаше нито един 
актуален представител 
на „бялата“ школа! Има-
ше шестима, излезли 
от славистките редици, 
понастоящем играещи 
зад граница. Сред тях 

изпъкна Константин Ран-
гелов, който с пет гола 
и пет асистенции събра 
10 точки, завършвайки 
на трето място в класа-
цията за голмайстор на 
турнира.

Мъжкият национален 
отбор с трима настоящи 
слависти в селекцията 
не успя да се пребори за 
място във втора дивизия. 
Световното в трета ди-
визия се проведе в Кейп 
Таун, Южна Африка от 
16 до 22 април. Бълга-
рите записаха победи 

над домакините от ЮАР 
(4:0), Тайван (7:2), Хонг 
Конг (10:0) и надделяха с 
внезапна смърт над Тур-
ция (4:3). Нелепа загуба 
срещу Грузия с 3:5 оста-
ви нашите на второто 
място в крайното класи-
ране. Хокеистът на „Сла-
вия“ Ивайло Георгиев бе 
избран за играч на мача 
от нашите след успеха 
над Хонг Конг, в който 
друг славист – Любомир 
Стоядинов, записа на 
два пъти името си сред 
голмайсторите.

Бронз за юношите в Турция
и сребро за мъжете в ЮАР

федерацията, състояло 
се на 11 април. На него 
бе представен отчетът 
на старото ръководство 
и бе проведен избор на 
ново. За пълен мандат 
за председател бе из-
бран Мартин Миланов, 

председател на хокей-
ния клуб на „белите“. В 
новия УС влязоха още 
Стоян Бъчваров (гене-
рален секретар), Ста-
нислав Кънчев, Ивайло 
Маринов и Борис Тодо-
ров.

Заслужена радост след 
триумфа в Нови Сад.

Шорттрек        

анна Якимова отвя конкуренцията
при жените на Балканиадата в словения

Анна Якимова - 
единствената картоте-
кирана състезателка 
по шорттрек в „Сла-
вия“ за този сезон, зае 
първо място на Балка-
ниадата, състояла се 
от 30 март до 1 април 
в Целие (Словения). 

мин. В дългата дистан-
ция  на 1500 м нашето 
момиче зае първото 
място във финал-
ното бягане с време 
3:15,252 мин. 

На 500 метра Анна 
остана втора с вре-
ме 48,269 сек. след 

Пьонгчанг 2018   

Емилия Йорданова с достойно 
представяне на Олимпиадата

Емилия Йорданова по олимпийското трасе   сн: 
bgolympic.org, Костадин Андонов

Единствената представи-
телка на „Славия“ на зимните 
олимпийски игри в Република 
Корея – биатлонистката Еми-
лия Йорданова, имаше добро 
представяне на най-големия 
спортен форум. В спринта на 
7,5 км тя бе най-предно класи-
раната наша състезателка, за-
емайки 60-о място от 87 участ-
нички. Това подреждане и даде 
право само тя от българките да 
стартира в преследването на 
10 км, където остана на 55-о 
място. Нашето момиче допус-
на шест грешки в първите си 
три стрелби, но без нито една 
в последната завърши с време 
6:29.0 минути след победител-
ката Лаура Далмайер от Гер-

мания.
Останалите два старта, в 

които взе участие Еми бяха 
женската и смесената щафета. 
При дамите българките завъ-
ршиха на 16-о място от 18 от-
бора. Нашето момиче използ-
ва 11 патрона за 10-те си ми-
шени. Времето на биатлонист-
ките ни бе най-доброто спрямо 
победителките в досегашните 
участия – 2:34.6 минути. След 
нашия състав останаха Казах-
стан и Украйна. Смесената ща-
фета приключи на 17-о място 
от 18 отбора като българите 
финишираха за 1:21:31.7 часа 
без да влизат в наказател-
на обиколка, използвайки 11 
допълнителни патрона.

Триумф за децата 
в нови сад

Родената на 7 май 
1993 г. славистка спе-
чели дисциплините 
1000 м  и 1500 м, като 
остана втора само на 
най-късата дистанция 
от 500 м. На 1000 ме-
тра българката спече-
ли финала с 1:56,635 

хърватката Катарина 
Бурич, която бе по-
бърза с 48,221 сек. 

В крайното индиви-
дуално класиране при 
жените българката е 
първа с 89 т., следвана 
от Бурич със 76.
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Рокаджиите от „Хоризонт” бяха едни от участниците, които вдигнаха градуса 
на емоциите на концерта по повод 105-ия юбилей на „Славия”. Слависткият 
купон се проведе за втора поредна година, като този път се състоя на 15 
април. Още за проявата на стр. 9

Над 80 души и общо 10 отбора се включиха в турнира между фенове от София на „белия” тим „Славия” и Ханс – 
винаги с нас“, което прави проявата най-масовата досега. Всички за надпреварата на стр. 10

Тази истинска малка принцеса в бяла 
рокля и значка на любимата „Славия” бе 

сред зрителите на празника по случай 
105-ата годишнина на клуба. Нищо чудно 

след някоя година да участва и тя в 
конкурса за Мини мис. 

Още за инициативата на стр. 9

На 25 март Владимир Дубов 
стана носител на пояса „Дан 
Колов” в поредното издание 

на най-силния медународен 
турнир. Двукратният 

световен вицешампион за 
трети път печели ценното 

отличие! Славистът стигна 
и до титлата в кат. до 61 кг в 

свободния стил.

Баскетболистките на „Славия” се окичиха 
с бронзовите медали в „А” група, след нова 
победа над „Рилски спортист” в серията. На 24 
април „белите” надделяха в Самоков със 71:51 и 
заслужиха отличието. Очаквайте подробности 
за успеха в следващия брой. Отляво надясно 
първи ред - клекнали: Анна Петкова, Стефка 
Николова, Габриела Влахова, Мартина Николова, 
Кристин Костадинова и Патриция Балова. Втори 
ред - прави: Гиргина Скерлатова (изпълнителен 
директор), Марина Миленова, Десислава 
Кантарджиева, Христина Драгиева, Естер Мичева, 
Силвия Пеева (треньор), Емилия Янчева, Антония 
Филипова (капитан) и Симона Миленова. 
Снимка: basketball.bg

На полуфиналите с ПФК „Ботев” славистката агитка бе 
на висота! И в Коматево, а и в София, „белите” фенове 
създадоха неповторима атмосфера и също помогнаха за 
достигането до финал. Всичко за тези двубои на стр 2-3


