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Анкети

Георги Петков е безапелационният
доминатор за 2018, но остана втори в
класацията за футболист на годината
Георги Петков зае футболната
централа
второто място в подреж- Михаил Касабов и Атадането за футболист на нас Фурнаджиев, както
2018 година. Капита- и министърът на спорта
нът на „Славия“ и кате- Красен Кралев, Георги
горичен рекордьор по Петков безапелационняколко показатели в но спечели наградата
България и Европа има за вратар №1 за измиобщо 151 точки след налата година. Нациогласуването през декем- налът има 80 точки и
ври на общо 118 спортни остави далеч зад себе
журналисти от 48 ме- си Ренан дос Сантос от
дии. Ветеранът, който „Лудогорец“ (Разград),
е с основна заслуга за който има едва 16 точки.
най-голямата славистка Ветеранът-национал не
радост през новия век – остави никакво съмнекупата на България, спе- ние в превъзходството
челена инфарктно през месец
май, остана само
на 8 точки след
победителя в тазгодишната анкета
Кирил Десподов
(ЦСКА-София),
чието име не
фигурираше на
челно място в
нито една друга
класация за 2018
година!?
На церемонията в Централния
военен клуб, на
която присъстваха президентът
на
Българския
футболен съюз
Борислав
МиРаботата на Златомир
хайлов,
вицепрезидентите на Загорчич бе оценена по достойнство
Призьори за 2018 година:
Футболист на годината:
1. Кирил Десподов - ЦСКА-София - 159 точки
2. Георги Петков - „Славия“ - 151 точки
3. Тодор Неделев - „Ботев“ (Пд) - 149 точки
Треньор на годината:
1. Петър Хубчев - България - 265 точки
2. Димитър Димитров - „Иртиш“ - 144 точки
3. Златомир Загорчич - „Славия“ - 98 точки
Вратар на годината:
1. Георги Петков - „Славия“ - 80 точки
2. Ренан дос Сантос - „Лудогорец“ - 16 точки
3-4. Душан Перниш - „Берое“ - 6 точки
3-4. Даниел Кайзер - „Ботев“ (Пд) - 6 точки
Най-добър млад футболист:
1. Валентин Антов - ЦСКА-София - 22 точки
2-3. Георги Йомов - „Славия“ - 13 точки
2-3. Светослав Ковачев - „Дунав“ (Рс) - 13 точки

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

над колегите си
на вратарския
пост,
карайки
славистката общественост да
се гордее с него
и постиженията
му.
„Няма и не
може да има
никакво разочарование. Благодаря на всички,
които са гласували в анкетата. На 42 години да си втори
в
България
- това си е постижение. Не
е само националният
отбор. През тази
2018 „Славия“
спечели купата
на България и Георги Петков с
продължи един приза за най-добър
вратар
кръг в Лига
Европа.
Това
фер на Кирил Десподов
беше много добра годи- в чужбина, наредиха
на за „белите” и за мен. точките в крайното клаНе съм вярвал, че на сиране в анкетата за
тази възраст ще бъда футболист на годината.
в класацията за футбоЛюбопитно е да се отлист на годината и ще
бележи, че Петков има
съм най-добър вратар.
и повече първи места в
Станах по-отговорен
анкетните карти: 37 среслед раждането на дъщу 31 за победителя...
щеря ми и спазвам още
повече режима. Тези Талантливият играч от
купи ме задължават академията на ловешда продължа. Искам да кия „Литекс” скоро облеиграя и да помагам на че екипа на "Калери", но
„Славия“. Всяко едно през изминалата година
отличие за мен е много и сезон остана доста
ценно”, заяви в типичния далеч от върховете и
си стил Георги Петков славата в българския
футбол на вътрешно и
след церемонията.
В думите на опитния международно ниво, а
страж след награжда- в класацията за футването нямаше никаква болист на годината по
злоба, завист или разо- традиция печелят тези,
чарование. Петков, ти- които са постигнали найпично по славистки, се значими успехи през подържа като джентълмен следните 12 месеца. Но
и прие крайните резул- както и да е. Радващо
тати в класацията без е, че все пак имаше и
излишна драма, въпреки не малко колеги от гилче заслужаваше да бъде дията, които гласуваха
на върха след изявите обективно, а не водени
си и поставени рекорди от пристрастия.
Златомир Загорчич,
през изминалата 2018
година. Явно външните който изведе „Славия“
сили, желаещи транс- до първи трофей през
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ХХІ-ви век, зае престижната трета позиция
в класацията при треньорите за 2018 година.
Сърбинът с български
паспорт и бивш наш
национал има 98 точки
в класацията, в която
лидер е селекционерът
на трикольорите Петър
Хубчев (265 точки).
„Изненадан съм от
резултатите, но благодаря на гласувалите.
Заради тях съм тук
сега. Искам да продължаваме в същия дух,
но ни предстои още
много работа”, лаконичен беше специалистът. Той пое отбора
през май 2017 година, а
под негово ръководство
славистите приключиха
успешно участието си в
плейофите през сезон
2016-2017, след което
надградиха и неочаквано за мнозина триумфираха с националната
купа.
Талантът от „белия”
клуб Георги Йомов, реализирал
последната
и решителна дузпа във
финала срещу „Левски”
миналия май на националния стадион, раздели втората позиция в
крайното класиране за
най-добър млад футболист у нас. Халфът
има 13 точки заедно
със Светослав Ковачев
от „Дунав” (Русе). Първи е Валентин Антов
от ЦСКА-София. Изборът и на Антов за №1
при младите също буди
доста съмнения заради епизодичните и не
толкова чести изяви на
защитника с екипа на
ЦСКА-София в Първа
професионална
лига.
Той също не може да се
похвали със сериозни
успехи през последните
12 месеца и победата
му също изглежда меко
казано спорна за непредубедената публика.
Вероятно и Валентин
Антов вече мисли за
трансфер в по-силно
първенство от родното,
но нека първо да се докаже у нас, като спечели
трофей или поне играе в
някой финал.
Асен ДАСКАЛОВ

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев,
Васил Йотов и Александър Вуйчев
за помощта и съпричастността по
осигуряването излизането на
в. "Славия" през 2019 г.

Лига Европа
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„Славия” пребори „Илвес” и в София,
малшанс спря „белите” срещу „Хайдук”
„Славия”
преодоля
първия квалификационен
кръг в Лига Европа след
две победи над финландския „Илвес”. И във втория мач срещу отбора от
Тампере „белите” записаха победа, този път с 2:1
след два гола на Галин
Иванов. Първото попадение дойде след акция
отдясно, преминала през
Александров, Ангелов и
Карабельов като послед-

мация? С оглед показаното и в двете срещи, отговорът е категорично – да!
Пред
внушителните
над 26 000 зрители в жегата в Сплит славистите
стартираха мача срещу
бронзовия медалист на
страната-финалист
на
световното със самочувствие и без притеснение. Ветеранът и капитан на отбора Георги
Петков вдъхваше увере-

ственият гол в срещата,
а предвид добрата игра
на славистите шансовете
за краен успех съвсем не
бяха за подценяване.
За мача-реванш в София „Хайдук” пристигна
без двамата си титулярни
вратари, но за съжаление и Георги Петков не
бе в състояние да пази за
„Славия” и бе заменен от
младия Стериакис. Отсъстваше поради травма
намиращият се във великолепна форма централен
бранител Андреа Христов,
както и наказаният десен
бек Александър Александров и ариергардът
бе прекроен напълно.
Логично двубоят започна предпазливо, а още в
6-ата минута хърватите
направиха принудителна
смяна. Но точно човекът,
който влезе в игра – Станко Юрич, попари тези над
5000 слависти на националния стадион в 24-ата
минута, вкарвайки за 0:1.
Като цяло „белите” не сто-

„Белите“ са в еуфория след поредното
попадение на Галин Иванов (с номер 33) срещу
„Илвес“ на националния стадион в столицата
ният намери останалия на
точката на дузпата Галин,
който откри резултата. Десет минути след началото
на втората част гостите
стигнаха до изравнително
попадение, дело на Нубиси. А най-хубавото за
„Славия” бе, че само минута бе нужна на футболистите на Загорчич за да
излязат отново напред в
резултата – Галин Иванов
с мощен рейд се измъкна Славистката публика бе на висота и в
фронтално срещу вратата срещата с „Хайдук“
и покачи на 2:1. До края ност на момчетата пред яха зле на терена, но и
на мача славистите про- него и така домакините нямаха особени идеи как
пуснаха няколко възмож- не успяваха да създадат да стигнат до попадение.
ности за по-убедителна сериозни опасности пред Похвално бе, че все пак те
победа, а в последните „бялата” врата. Нещо по- не се отказаха да търсят
минути играта бе доста вече, момчетата на тре- гола. И той дойде. В понакъсана от фаулове и ньора Златомир Загорчич следната минута на полусмени. Заслужава да се са тези, които трябва да времето, славистите полуотбележи участието на съжаляват, че не стигнаха чиха право да изпълнят
Филип Кръстев в заключи- до гол през първото полу- дузпа след нарушение
телните секунди като той време – в 17-ата минута срещу Карабельов в насе превърна в най-младия Момчил Цветанов бе изве- казателното поле. Галин
българин в европейските ден сам срещу хърватска- Иванов технично преодоклубни турнири.
та врата, но стреля в стра- ля хърватския вратар и изСледващият
съпер- жа на „Хайдук”. Минута равни резултата!
ник на „белите” бе стар преди края на частта, пък
Второто
полувреме
познайник – хърватският Цветанов намери Влади бе много по-вълнуващо и
„Хайдук”. Славистите вече Узунов, който стреля, По- драматично от първото.
бяха мерили сили с хърва- савец отби съвсем леко, Гостите отново дръпнаха
тите в евротурнирите. топката чукна гредата и в резултата, след много
През далечната вече 1970 излезе извън терена! През спорна дузпа, реализиг. двата отбора се срещат второто полувреме оба- рана от Цакташ. Славив надпреварата за Купата че, домакините наложиха стите опитваха да промена Панаирните градове. териториален натиск, а нят нещо, но си личеше
Тогава „белите” отпадат явно жегата и умората из- опитът на хърватите, кослед загуба в Сплит с 0:3 тощиха „белите”. В 79-ата ито не позволяваха серии победа в София с 1:0. минута хърватите успяха озни опасности. Все пак, в
Имаше ли сили „Славия” да матират безупречния 70-ата минута „бялата” пуда се противопостави на Гошо Петков, вкарвайки за блика изригна, след като
сегашната хърватска фор- 1:0. Това се оказа и един- Георги Йомов прати топка-

та за втори път в мрежата
на „Хайдук” и резултатът
бе изравнен! 13 минути
по-късно бе пропуснат
златният шанс - Милчо
Ангелов бе изведен сам
срещу хърватската врата
и от няколко метра не успя
да вкара топката в мрежата. Ако бе станал гол,
нещата предобиваха друг
оттенък. Но вместо нова
„бяла” радост в 86-ата минута едно невнимание в
защитата на „Славия“ доведе до нов гол за гостите,
който се оказа и последен
в двубоя.
Така след две минимални загуби от „Хайдук”
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„белите” напуснаха Лига
Европа на второто квалификационно стъпало, повече от достойно, а и доказаха, че са на прав път.
Липсата на опит и на шанс
в ключови моменти, даде
отражение върху резултатите. Едно е сигурно - футболистите и треньорът
Загорчич са мотивирани
отново да намерят място в
турнира и да стигнат още
по-напред.
Страницата
подготви:
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ

Статистика

УЕФА Лига Европа
I квалификационен кръг, среща-реванш
19 юли 2018 г.
„Славия“ - „Илвес“ (Тампере) 2:1
„Славия“: Антонис Стериакис, Александър Александров, Андреа
Христов, Милен Гамаков, Димитър Велковски, Янис Карабельов,
Емил Мартинов (капитан), Георги Йомов (67 – Славчо Шоколаров),
Галин Иванов (90+2 – Филип Кръстев), Момчил Цветанов (84 – Владислав Узунов), Милчо Ангелов.
„Илвес“: Мика Хиландер (капитан), Яни Танска (76 – Тарик Кази),
Тату Миетунен (61 - Ииро Ярвинен), Томас Диого, Матиас Ояла, Иса
Тиав, Туре Сийра, Фелипе Аспегрен, Лаури Ала-Милимяки, Еро Таминен (69 – Сантери Хаарала), Мариус Нубиси.
Голмайстори: 1:0 Галин Иванов (36), 1:1 Мариус Нубиси (55), 2:1
Галин Иванов (56).
Жълти картони: Иванов („Славия“), Тиав, Али-Милимяки, Диого,
Ярвинен, Нубиси („Илвес“).
Главен съдия: Ненад Джокич (Сърбия).
София, национален стадион „Васил Левски“ – 3500 зрители.
II квалификационен кръг, първа среща
26 юли 2018 г.
„Хайдук” (Сплит) – „Славия” 1:0
„Хайдук”: Йосип Посавец, Йосип Юранович, Зоран Нижич (капитан), Борха Лопес, Андре Фомичов, Анте Палаверса (53 – Тома
Башич), Хамза Бари, Мийо Цакташ, Фран Тудор (46 – Саид Саид),
Мирко Ивановски (76 – Иван Делич), Адам Дюрчо.
„Славия”: Георги Петков (капитан), Александър Александров, Андреа Христов, Александър Станисавлевич, Димитър Велковски,
Янис Карабельов, Емил Мартинов, Галин Иванов (90+4 – Георги
Йомов), Владислав Узунов, Момчил Цветанов (70 – Славчо Шоколаров), Милчо Ангелов (86 – Цветелин Чунчуков).
Голмайстор: 1:0 Саид Ахмед Саид (79).
Жълти картони: Саид, Дюрчо, Фомичов („Хайдук”), Узунов, Г. Иванов, Ал. Александров, Йомов („Славия”).
Червен картон: Ал. Александров (83-втори жълт)
Главен съдия: Ищван Ковач (Румъния).
Сплит, стадион „Полюд” – 26103 зрители
II квалификационен кръг, среща-реванш
2 август 2018 г.
„Славия” - „Хайдук” (Сплит) 2:3
„Славия”: Антонис Стериакис, Емил Мартинов (капитан), Александър Станисавлевич, Милен Гамаков, Димитър Велковски, Янис
Карабельов, Владислав Узунов, Георги Йомов, Галин Иванов (90 –
Филип Кръстев), Момчил Цветанов (58 – Славчо Шоколаров), Цветелин Чунчуков (71 – Милчо Ангелов).
„Хайдук”: Марин Любич, Йосип Юранович, Божо Микулич, Борха
Лопес, Андре Фомичов, Мийо Цакташ (капитан), Хамза Бари (77 –
Стипе Вучур), Тома Башич, Адам Дюрчо (65 – Микеле Шего), Дино
Беширович (6 – Станко Юрич), Саид Ахмед Саид.
Голмайстори: 0:1 Станко Юрич (24), 1:1 Галин Иванов (45-дузпа),
1:2 Мийо Цакташ (55-дузпа), 2:2 Георги Йомов (70), 2:3 Мийо Цакташ (86).
Жълти картони: Мартинов, Йомов, Чунчуков, Гамаков („Славия”),
Фомичов, Микулич, Бари („Хайдук”).
Главен съдия: Даниеле Довери (Италия).
София, национален стадион „Васил Левски” – 6000 зрители
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Минали мачове

В сянката
на еуфорията
„Славия“ не успя да надгради
през есента, но игра
силно срещу силните
Еуфорията от спечелената за първи път
от 22 години Купа на
България и последвалото участие в евротурнирите хвърлиха сянка
върху представянето на
„Славия“ през есенния
полусезон на 2018 г.
„Белите“
събраха
едва 24 точки и само

чудо може да ги прати
в първата шестица за
плейофите на първенството. Надеждата за
защита на купата също
угасна след драма с
дузпи в Разград.
Унесени от щастието по завоювания трофей, в дълги периоди
от шампионата „белите“

Опитният
Илиян
Мицански
се включи
много добре

Статистика
Купа на България

1/16-финал
27 септември 2018 г.
ОФК „Пирин” (Бл) – „Славия” 0:2
„Славия”: 1. Петков, (к), 25.Александров, 55.А. Христов, 38.Гамаков,
19.Велковски (90+1 – 20.Кръстев), 10.Карабельов, 23.Узунов, 35.Йомов (86 – 11.Пешов), 8.Шоколаров, 37.Ашковски (72 – 17.Цветанов),
9.Чунчуков.
Голмайстори: 0:1 Чунчуков (30), 0:2 Йомов (59).
Съдия: Вангел Вангелов.
Благоевград, ст. „Христо Ботев” – 500 зрители.
1/8-финал
31 октомври 2018 г.
„Лудогорец” – „Славия” 2:2 след прод. (6:5 след дузпи)
„Славия”: 1.Петков (к), 3.Марем, 55.А. Христов, 38.Гамаков, 23.Узунов, 8.Шоколаров, 10.Карабельов (120 – 15.Ал. Станисавлевич),
35.Йомов, 7.Ангелов (65 – 22.Мицански), 33.Г. Иванов, 9.Чунчуков
(98 – 17.Цветанов).
Голмайстори: 0:1 Г. Иванов (14), 2:1 Я. Швиерчок (35, 74), 2:2 Г. Иванов (77).
При дузпите: Шоколаров – 0:1, Швиерчок – 1:1, Узунов – 1:2, Саша
– пропуска, Г. Иванов – 1:3, Лукоки – 2:3, Гамаков – Броун спасява,
Кампаняро – 3:3, Йомов – Броун спасява, Кешерю – 4:3.
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Йомов, Ангелов, Карабельов, Петков, Шоколаров, Марем, Узунов.
Разград, ст. „Лудогорец Арена” – 1100 зрители.

Галин Иванов бе безспорният лидер на „Славия“ през есента, а Янис Карабельов си заслужи място на несменяем титуляр в средата
на терена Сн. Sportal.bg
предлагаха на феновете си постна и безидейна продукция. За всички
стана очевидно, че в
настоящия си кадрови
състав тимът няма как
да надгради върху нивото от предходния сезон,
а безспорните треньорски качества на Златомир Загорчич не са
достатъчни да компенсират липсата на класа
на ключови постове във
всички линии на терена.
Въпреки това „Славия“ блестеше точно
в срещите си с найсилните съперници. И
обратно – взе само 15
от възможни 33 точки
срещу клубовете от втората осмица на класирането, загуби четири от
двубоите си с тях.
Едва ли и някой е
очаквал друго от селекцията на Загорчич, която още преди началото
на шампионата бе напусната от водещи фигури като Иван Минчев,
Стефан Велев, Костадин Велков, Ивайло Димитров, Стефан Велков
и Емил Мартинов.
В отсъствието им
диригентската
палка
пое Галин Иванов, който намери подходящ
момент да навлезе в
най-добрата си форма
в кариерата. В изминалите месеци той бе истинският лидер на „белите“ и източникът на
най-много креативност
в атаката. Увереността
и самочувствието му
вдъхновяваха младите
му съотборници в кризисни моменти. Силно
се включи и дошлият

в края на септември
Илиян Мицански, който
за кратко време поведе сред голмайсторите
с четири попадения.
В центъра на защитата все по-стабилно
действаше
юношата
Андреа Христов, заформил добър тандем
с друг от новите попълнения – Милен Гамаков. В средата на терена статут на несменяем
титуляр си заслужи още
един кадър от школата
– Янис Карабельов.
На обратния полюс
бяха Александър Александров (десен бек),
Милчо Ангелов (нападател) и Момчил Цветанов
(халф). Разочарованието бе голямо, тъй като
именно на тях Загорчич
възлагаше
надежди
да водят тима напред
в трудни мигове. Не е
изненада, че тримата
бяха освободени още
след последния мач от
есента.
Иначе най-впечатляващо „Славия“ игра в
двата сблъсъка с борещия се за титлата
ЦСКА-София. На стадион „Българска армия“
славистите можеха да
шокират амбициозния
си противник, но групова
грешка в защита секунди преди края позволи
на бразилеца Моуридес
да донесе победата на
„червените“ с 2:1. Но в
ответния двубой на „Васил Левски“ Загорчич и
компания взеха своето
– 1:0. Със страхотен гол
се отчете Карабельов,
а младият вратар Антонис Стериакис изигра

най-силните си 90 минути и отчая съперниците
с редица акробатични
спасявания.
И ако гръцкият тийнейджър и 22-годишният юноша бяха основни
действащи лица срещу
клуба на Гриша Ганчев, то Георги Петков
и Галин Иванов бяха
звездите в другите две
най-впечатляващи продукции в „бяло“ - за
шампионата и купата
срещу „Лудогорец“. При
0:0 в София ветеранът
под рамката на „Славия“ отказа нападателите на златния медалист,
а Галин Иванов на няколко пъти развинти защитниците му. Но уви,
късмет не достигна на
някой от „белите” да се
разпише и да донесе
заслужените три точки.
Най-чистото положение
изпусна Славчо Шоколаров. За купата в Разград стигналият и до националния тим Иванов
показа доста по-точен
мерник и вкара два много красиви гола. Между
тях с две попадения се
отличи и Якуб Швиерчок от „зелените“. А той
и неговите съотборници
на няколко пъти в срещата бяха спрени от
решителни прояви на
Петков. При дузпите в
един момент изглеждаше, че Загорчич и футболистите му ще вземат
поредния именит скалп
в турнира. Решителният
удар на Гамаков обаче
беше спрян от Броун, а
след това и Йомов не
успя да реализира и да
остави отбора си в надпреварата.
Предизвикателството пред столичани през
пролетта ще бъде едно
– да покажат колкото се
може повече пъти доброто си лице, демонстрирано в тези срещи.
И да се опитат да сведат
до минимум игри като
тези срещу борещия се
за оцеляване „Витоша“
(Бистрица) - 2 загуби и
средняка „Етър“ (поражение с 0:3). Отсега е
ясно, че мястото в топ
6 на плейофите ще е
мираж. Но форматът
на първенството дава
шанс за европробив
през втората осмица и
той не бива да бъде изпускан.
Иван ЖИКОВ
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I кръг, 22 юли 2018 г.
„Славия” – „Берое” 1:1
„Славия”: 32.Стериакис,
25.Александров, 55.А. Христов,
38.Гамаков, 19.Велковски, 23.
Узунов, 10.Карабельов (81 –
27.Мартинов), 35.Йомов (63
– 8.Шоколаров), 33.Г. Иванов (к),
17.Цветанов, 9. Чунчуков (46-7.
Ангелов).
Голмайстори: 0:1 М. Камбуров
(29), 1:1 Ангелов (50).
Съдия: Петър Кирилов.
Жълти картони: Узунов, Г.
Иванов.
София, ст. „Васил Левски” –
1000 зрители
II кръг, 29 юли 2018 г.
„Локомотив” (Пд) – „Славия”
2:4
„Славия”: 32.Стериакис,
25.Александров (86-к), 6.Нем.
Иванов, 15.Ал. Станисавлевич,
19.Велковски, 27. Мартинов
(к) (86 – 20.Кръстев), 23.Узунов,
35.Йомов (89 – 11.Пешов),
8.Шоколаров, 33.Г. Иванов (79 –
17.Цветанов), 9.Чунчуков.
Голмайстори: 0:2 Йомов (5,
22), 1:2 Райков (27-дузпа), 1:3 Г.
Иванов (64), 1:4 Шоколаров (68),
2:4 Д. Илиев (90+3).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Чунчуков,
Мартинов, Шоколаров.
Пловдив, ст. „Локомотив” –
1100 зрители.
III кръг, 6 август 2018 г.
„Славия” – „Витоша” 0:2
„Славия”: 32.Стериакис,
25.Александров, 15.Ал.
Станисавлевич, 38.Гамаков,
19.Велковски, 10.Карабельов
(79 – 11.Пешов), 27.Мартинов
(к), 35.Йомов, 8.Шоколаров
(52 – 17.Цветанов), 33.Г. Иванов,
7.Ангелов (52 – 9.Чунчуков).
Голмайстор: 0:2 Д. Кутев (13, 43)
Съдия: Георги К. Димитров.
Жълти картони: Г. Иванов,
Александров, Чунчуков,
Мартинов, Велковски.
София, ст. „Васил Левски” –
250 зрители.
IV кръг, 12 август 2018 г.
ЦСКА-София – „Славия” 2:1
„Славия”: 32.Стериакис,
25.Александров, 55.А. Христов,
15.Ал. Станисавлевич,
19.Велковски, 10.Карабельов,
38.Гамаков, 35.Йомов (21 –
8.Шоколаров), 33.Г. Иванов
(к), 23.Узунов (59 – 11.Пешов),
7.Ангелов.
Голмайстори: 1:0 Мауридес
(45+3), 1:1 Карабельов (66), 2:1
Мауридес (90).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Ал.
Станисавлевич, Гамаков,
Карабельов, Шоколаров.
София, ст. „Българска армия”
– 2000 зрители.
V кръг, 17 август 2018 г.
„Славия” – „Дунав 2010” 2:0
„Славия”: 1.Петков (к),
25.Александров, 55.А. Христов,

38.Гамаков, 19.Велковски,
23.Узунов, 8.Шоколаров (90+1 –
16.Ал. Златков), 10.Карабельов,
33.Г. Иванов, 7.Ангелов (84
– 11.Пешов), 9.Чунчуков (56 –
35.Йомов).
Голмайстори: 1:0 Г. Иванов
(63-дузпа), 2:0 Шоколаров (67).
Съдия: Валентин Железов.
Жълт картони: Петков.
София, ст. „Васил Левски” –
200 зрители.
VI кръг, 26 август 2018 г.
„Славия” – „Лудогорец” 0:0
„Славия”: 1.Петков, (к),
25.Александров, 55.А. Христов,
38.Гамаков, 19.Велковски,
23.Узунов, 10.Карабельов,
35.Йомов (86 – 11.Пешов),
8.Шоколаров, 33.Г. Иванов (90+4
– 5.Д. Буров), 7.Ангелов (81 – 9.
Чунчуков).
Съдия: Георги К. Димитров.
Жълти картони: Велковски,
Узунов, Шоколаров, Г. Иванов,
Петков.
София, ст. „Васил Левски” –
800 зрители.
VII кръг, 31 август 2018 г.
„Верея” – „Славия” 0:0
„Славия”: 1.Петков (к),
25.Александров, 55.А. Христов,
38.Гамаков, 19.Велковски,
10.Карабельов, 23.Узунов
(57 – 17.Цветанов), 35.Йомов
(83 – 11.Пешов), 8.Шоколаров,
33.Г. Иванов, 7.Ангелов (64 –
9.Чунчуков).
Съдия: Георги Давидов.
Жълт картон: Велковски.
Стара Загора, ст. „Трейс
Арена” – 400 зрители.
VIII кръг, 16 септември 2018 г.
„Славия” – ПФК „Ботев” (Пд)
0:0
„Славия”: 1.Петков (к),
25.Александров, 55.А. Христов,
38.Гамаков, 19.Велковски,
8.Шоколаров, 10.Карабельов
(71 - 23.Узунов), 35.Йомов
(83 – 9.Чунчуков), 33.Г. Иванов,
37.Ашковски (62 – 17.Цветанов),
7.Ангелов.
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Йомов,
Шоколаров.
София, ст. „Васил Левски” –
600 зрители.
IX кръг, 23 септември 2018 г.
„Черно море” – „Славия” 1:2
„Славия”: 1.Петков (к),
25.Александров, 55.А. Христов,
38.Гамаков, 19.Велковски,
8.Шоколаров, 10.Карабельов,
35.Йомов (79 – 23.Узунов),
33.Г. Иванов, 37.Ашковски (66
– 17.Цветанов), 9.Чунчуков (87 –
7.Ангелов).
Голмайстори: 0:1 Чунчуков (13),
1:1 М. Минчев (38), 1:2 Г. Иванов
(46).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Гамаков, А.
Христов, Г. Иванов, Цветанов.
Варна, ст. „Тича” – 1200
зрители.

X кръг, 1 октомври 2018 г.
„Славия” – „Ботев” (Вр) 0:1
„Славия”: 1.Петков (к),
8.Шоколаров, 55.А. Христов,
38.Гамаков, 25.Александров
(34 – 3.Т. Марем), 23.Узунов
(68 – 7.Ангелов), 10.Карабельов,
35.Йомов, 33.Г. Иванов,
17.Цветанов, 9.Чунчуков (60 –
22.Ил. Мицански).
Голмайстор: 0:1 Ю. Ненов (78).
Съдия: Петър Кирилов.
Жълти картони: Узунов,
Шоколаров.
София, ст. „Васил Левски” –
500 зрители.
XI кръг, 7 октомври 2018 г.
„Левски” – „Славия” 2:0
„Славия”: 32.Стериакис,
3.Т. Марем, 55.А. Христов,
38.Гамаков, 23.Узунов,
10.Карабельов, 35.Йомов, 33.Г.
Иванов (к) (66 – 20.Кръстев),
7.Ангелов, 17.Цветанов (77 –
11.Пешов), 22.Ил. Мицански
(66-к, 86 – 9.Чунчуков - к).
Голмайстор: 2:0 Ст. Костов (27,
49).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Г. Иванов, Т.
Марем, Узунов.
София, ст. „Георги Аспарухов”
– 8000 зрители.
XII кръг 20 октомври 2018 г.
„Славия” – „Септември” (Сф)
3:1
„Славия”: 1.Петков (к),
3.Т. Марем, 55.А. Христов,
38.Гамаков, 23.Узунов,
8.Шоколаров, 10.Карабельов,
35.Йомов (83 – 11.Пешов), 22.Ил.
Мицански, 37.Ашковски (60
– 17.Цветанов), 7.Ангелов (71 –
20.Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Ал. Бенга
(2-авт.), 2:0 Ил. Мицански (4), 3:0
Йомов (62), 3:1 Байду (90+2).
Съдия: Неделчо Гаджалов.
Жълти картони: Йомов,
Шоколаров.
София, ст. „Васил Левски” –
300 зрители.
XIII кръг, 28 октомври 2018 г.
„Етър ВТ” – „Славия” 3:0
„Славия”: 32.Стериакис,
3.Т. Марем, 55.А. Христов,
38.Гамаков, 23.Узунов,
8.Шоколаров, 10.Карабельов,
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35.Йомов (68 – 9.Чунчуков), 33.Г.
Иванов (к), 17.Цветанов (85 –
11.Пешов), 22.Ил. Мицански (57
– 7.Ангелов).
Голмайстори: 1:0 Шоколаров
(21-авт.), 2:0 Мане (77), 3:0 И.
Петков (89).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Т. Марем,
Цветанов.
Велико Търново, ст. „Ивайло”
– 1600 зрители.
XIV кръг, 5 ноември 2018 г.
„Берое” – „Славия” 2:0
„Славия”: 1.Петков (к),
3.Т. Марем, 55.А. Христов
(46 – 6.Нем. Иванов), 15.Ал.
Станисавлевич, 8.Шоколаров,
38.Гамаков, 10.Карабельов,
33.Г. Иванов, 22.Ил. Мицански
(80 – 20.Кръстев), 35.Йомов,
9.Чунчуков (59 – 7.Ангелов).
Голмайстори: 2:0 Вандерсон
(14, 74).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Ал.
Станисавлевич, А. Христов,
Карабельов, Нем. Иванов.
Стара Загора, ст. „Берое” – 800
зрители.
XV кръг, 11 ноември 2018 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд)
1:1
„Славия”: 32.Стериакис,
3.Т. Марем, 6.Нем. Иванов,
38.Гамаков, 23.Узунов,
8.Шоколаров, 10.Карабельов,
35.Йомов (29 – 9.Чунчуков), 33.Г.
Иванов (к), 17.Цветанов (86 –
11.Пешов), 7.Ангелов (61 – 22.
Ил. Мицански).
Голмайстори: 0:1 Аралица (1),
1:1 Ил. Мицански (62).
Съдия: Петър Кирилов.
Жълт картони: Нем. Иванов.
София, ст. „Васил Левски” –
500 зрители.
XVI кръг, 23 ноември 2018 г.
„Витоша” – „Славия” 1:0
„Славия”: 32.Стериакис,
25.Александров, 3.Т. Марем,
38.Гамаков, 23.Узунов,
8.Шоколаров, 10.Карабельов,
35.Йомов (84 – 9.Чунчуков),
33.Г. Иванов (к), 17.Цветанов (70
- 37.Ашковски), 7.Ангелов (58 –
22.Ил. Мицански).
Голмайстор: Н. Милев (74).

Антонис
Стериакис
и неговите
колеги
спечелиха
дербито с
ЦСКА-София

Съдия: Неделчо Гаджалов.
Жълти картони: Шоколаров,
Йомов, Ил. Мицански.
Бистрица, ст. „Витоша” – 200
зрители.
XVII кръг, 2 декември 2018 г.
„Славия” – ЦСКА-София 1:0
„Славия”: 32.Стериакис,
25.Александров, 3.Т. Марем,
38.Гамаков, 19.Велковски,
8.Шоколаров, 10.Карабельов,
35.Йомов (90+1 – 5.П. Виданов),
33.Г. Иванов (к), 37.Ашковски (46
– 11.Пешов), 22.Ил. Мицански
(73 – 15.Ал. Станисавлелич).
Голмайстор: 1:0 Карабельов
(50).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Г. Петков
(на пейката), Александров,
Карабельов, Г. Иванов,
Стериакис.
Червен картон: Александров
(59-втори жълт)
София, ст. „Васил Левски” –
1000 зрители.
XVIII кръг, 6 декември 2018 г.
„Дунав 2010” – „Славия” 1:1
„Славия”: 32.Стериакис, 3.Т.
Марем, 15.Ал. Станисавлевич,
38.Гамаков, 19.Велковски,
8.Шоколаров, 10.Карабельов
(72 – 23.Узунов), 35.Йомов, 33.Г.
Иванов (к), 11.Пешов (46 – 22.Ил.
Мицански), 9.Чунчуков (82 –
7.Ангелов).
Голмайстори: 1:0 Ахмедов (42),
1:1 Узунов (90+1).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Т. Марем,
Г. Иванов.
Русе, градски стадион – 300
зрители.
XIX кръг, 9 декември 2018 г.
„Лудогорец” – „Славия” 2:0
„Славия”: 32.Стериакис,
25.Александров, 3.Т. Марем,
38.Гамаков, 19.Велковски,
10.Карабельов, 35.Йомов (78
– 20.Кръстев), 23.Узунов (64 –
17.Цветанов), 8.Шоколаров, 33.Г.
Иванов, 9.Чунчуков (82 – 22.Ил.
Мицански).
Голмайстори: 1:0 Моци (37), 2:0
Кешерю (55-дузпа).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Узунов,
Александров.
Разград, ст. „Лудогорец
Арена” – 500 зрители.
XX кръг, 14 декември 2018 г.
„Славия” – „Верея” 4:0
„Славия”: 32.Стериакис,
25.Александров, 3.Т. Марем,
38.Гамаков, 19.Велковски,
10.Карабельов (83 – 23.Узунов),
8.Шоколаров (77-к), 35.Йомов,
33.Г. Иванов (к) (77 – 20.Кръстев),
37.Ашковски (71 – 17.Цветанов),
22.Ил. Мицански.
Голмайстори: 1:0 Карабельов
(17), 2:0 Цинцарски (29-авт.), 4:0
Ил. Мицански (67, 72).
Съдия: Петър Кирилов.
Жълт картони: Ашковски.
София, ст. „Васил Левски” –
150 зрители.

Подготовка
6 Бр. 1 (150), зима 2019 г.
Колебливи изяви и липса на голове
по време на контролите в Анталия

Славистите изиграха
колебливи мачове по
време на подготовката
си в турския курорт Анталия, като силно личи
липсата на голове в противниковите врати.
„Белите” загубиха с
1:2 срещу полския елитен „Миедз” (Легница)
в първата си контрола,
като старши треньорът
Златомир
Загорчич
даде възможност на два
доста смесени състава
да играят. През първото
полувреме Георги Йомов получи контузия по
време на спринт и трябваше да напусне терена
принудително.
Поляците откриxа резултата
в 20-ата минута чрез
юношата си Фабиан Пясечки, а пет минути след
началото на второто
полувреме Павел Виданов направи дузпа и
естонският халф Хенрик
Оямаа удвои от бялата
точка. Сетне Цветелин
Чунчуков върна едно попадение, разписвайки се

с глава, след центриране на Виданов от дясно.
Славистите можеха да
изравнят веднага след
първото попадение на
поляците. Димитър Велковски стреля от фаул,
но вратарят Лукаш Шапела изби в ъглов удар.
20 минути преди края
„белите” имаха нова
чудесна възможност за
гол, но Ашковски би от
удобна позиция в аут
след пас на Славчо Шоколаров. Само след пет
минути Чунчуков вкара
за втори път, но попадението бе отменено заради засада.
„Славия” завърши наравно 0:0 срещу полския
първодивизионен „Арка”
(Гдиня) във втората си
приятелска среща на
турска земя. В 23-ата
минута защитникът Димитър Велковски стреля
опасно от пряк свободен
удар, но топката премина на няколко сантиметра покрай вратата. До
края на първата част

двата отбора не успяха
да създадат още голови
положения. След почивката Загорчич направи
промени, а темпото на
игра значително спадна.

В отбрана славистите
се представиха стабилно и не допуснаха нито
една сериозна опасност
пред влезлия през второто полувреме вратар

Статистика:

19 януари, Алания
„Славия” – „Миедз” (Легница) 1:2
„Славия”: Георги Петков, Ертан Томбак, Тейнур Марем, Давид Муньос, Димитър Велковски, Янис Карабельов, Александър Златков,
Георги Йомов (40- Владислав Узунов), Алекс Боримиров, Филип
Кръстев, Илиан Мицански (Георги Георгиев, Павел Виданов, Милен Гамаков, Славчо Шоколаров, Галин Иванов, Владислав Узунов,
Александър Станисавлевич, Дени Бара, Цветелин Чунчуков, Преслав Петров, Стефан Ашковски).
Голмайстори: 0:1 Фабиан Пясечки (20), 0:2 Хенрих Оямаа (50-дузпа), 1:2 Цветелин Чунчуков (63).
22 януари, Алания
„Славия” – „Арка” (Гдиня) 0:0
„Славия”: Емануеле Джерия, Ертан Томбак, Тейнур Марем, Давид
Муньос, Димитър Велковски, Славчо Шоколаров, Владислав Узунов, Стефан Ашковски, Галин Иванов, Филип Кръстев, Цветелин
Чунчуков (Георги Георгиев, Преслав Петров, Александър Станисавлевич, Милен Гамаков, Павел Виданов).
26 януари, Алания
„Пюник” (Ереван) – „Славия” 1:0
Стартов състав на „Славия”: Емануеле Джерия, Павел Виданов,
Тейнур Марем, Давид Муньос, Димитър Велковски, Славчо Шоколаров, Владислав Узунов, Филип Кръстев, Галин Иванов, Стефан
Ашковски, Радослав Кирилов.
Голмайстор: 1:0 Алик Аракелян (59).

Георги Георгиев, който
все още не е подписал
договор и само тренира
с носителите на националната купа.
В третата проверка
се стигна до с 0:1 срещу арменския „Пюник”
(Ереван), като в пореден двубой момчетата
на Загорчич не успяха
да реализират попадение. Този път той пусна
по-млади играчи и такива, които имат по-малко
минути.
Арменците,
които
са на трето място в домашното си първенство,
стигнаха до победата
с гол на Алик Аракелян
през второто полувреме. „Белите” също имаха своите възможности
за гол, но ги пропуснаха.
Контролната среща
с румънския „Университатя” (Клуж) на 30 януари пък бе отменена
заради дъждовно време и наводнен терен. С
мускулни разтежения в
състава са Александър
Станисавлевич и Александър Златков, докато
Георги Йомов е със скъсан мускул и се възстановява в София.

Страницата подготви Асен ДАСКАЛОВ

„Славия” представи двама нови, привлече Радослав Кирилов
и се договори с Дарко Тасевски, и испанецът Давид Муньос
Носителите на купата представиха първите
си попълнения за 2019
- Ертан Томбак и Преслав Петров. Това се
случи преди дебютната
тренировка на отбора на
9 януари, а няколко седмици по-късно с „белите” подписа и националът Радослав Кирилов.
26-годишният нападател
разтрогна с италианския
„Виз Пезаро”, след което
се присъедини към лагера на „Славия”.
Договорка да игра-

Томбак (вляво) и Петров на представянето си
ят за тима постигнаха и
халфът Дарко Тасевски,
и защитникът Давид

Андреа Христов ще играе в Италия
Централният защитник е трансфериран в „Козенца”, като роденият на 1 март 1999 г. бранител
е с договор за преотстъпен във втородивизионния
клуб до края на сезона. Италианците ще могат да
закупят правата му през следващото лято. Последните три шампионата Андреа носи „белия” екип,
като спечели купата и след това изигра три двубоя
в Лига Европа. Младежкият национал дебютира за
първия състав на „Славия” на 1 октомври 2016 г.
при победата с 3:1 у дома над „Верея” (Ст. Загора).
Тогава Христов бе само на 17 години.
Екипът на вестник „Славия” пожелава на юношата на „белите” здраве и множество успехи в кариерата и в личен план.

Муньос. Опитният бивш
македонски
национал
Тасевски е познат с изя-

вите си на „Герена” преди близо десетилетие,
докато испанецът трябва да заеме мястото на
трансферирания Андреа
Христов.
Десният защитник Ертан Томбак е на 20 години
и за последно носи екипа
на „Черно море”. Бившият юношески национал
на България тренира с
„белите” в последните
месеци от 2018 г. 23-годишният ляв бек Преслав Петров пък игра за
„Дунав” (Русе), а преди

П

рез месец ноември
миналата
година
започна сериозната работа по монтирането на
осветление на клубния

това беше в „Лудогорец”
и „Видима-Раковски”. Той
също е бивш юношески
национал.
През зимната пауза
„белите” се разделят с
Неманя Иванов, Александър
Александров,
Милчо Ангелов и Момчил Цветанов. Младият Кристиян Пешов ще
бъде преотстъпен в
ЦСКА 1948 за пролетния
дял, докато под наем в
„Локомотив” (ГО) ще играе Тони Иванов.

стадион. На 13 декември бяха поставени и
пилоните с прожекторите. Очаква се в първите
двубои на пролетния
дял на сезон 2018/19
стадион
„Славия” да
светне
за
първи път в
историята си
след официалното
откриване на
6 септември
1964 година.

Факти за „бялото” издание:

Първият брой: Излиза на 10 април 2001 година в чест на 88ия рожден ден на „белия” клуб. Той е 16-странично черно-бяло
издание. Авторите са осем души: Ганчо Гатев, Димитър Минев,
Николай Кръстев, Андрей Кожухаров, Катерина Манолова,
Камен Огнянов, Надежда Кърликова и Ценко Симов.
Цветен вестник: На 15 януари 2004 година се появява
първият цветен брой. Вече с обем от 20 страници, четири от
които цветни. Това става в бр. 34 и продължава до бр. 120,
когато вестникът по финансови причини, отново започва да
излиза в 16-страничен черно-бял формат. Но както казват
читателите ни, това са изконните цветове на „Славия”.
Общ тираж: 154 000 са отпечатаните екземпляри досега!
2758 страници: толкова общо са излезлите в тези почти 19
години от историята на вестника. Обем достатъчен, за още 7
големи книги за историята на най-стария роден спортен клуб.
Главни редактори: Ганчо Гатев (2001-2004) и Камен Огнянов
(2005-досега), заместван в отделни броеве от Свободан
Александров.
Членове на редколегията: Ганчо Гатев (2001-2004),
Димитър Минев (2001-2005), Николай Кръстев (2001-досега),

Камен Огнянов (2001-досега), Надежда Кърликова (20012003), Свободан Александров (2001-досега), Асен Даскалов
(2004-досега), Ангел Славчев (2005-2011), Иван Жиков
(2008-досега), Калоян Атанасов (2009-2012).
Автори: Общо 39 журналисти, са участвали в списването на тези
150 броя. Някои от тях са доказани имена в спортната преса,
други прохождащи млади кадри, но всички твориха водени от
идеята „Славия”. Най-много са публикувалите в юбилейния брой
100 – десет души.
Фотографи: Марин Маринов, Николай Петров-Мучачо, Божидар
Илиев.
Карикатури и шаржове: Жорж Туджаров, Илия Липавцов, Доньо
Донев, Стоян Василев-Батко.
Страньори: Вилма Петкова (2001-2004), Антоанета Андонова
(2005-досега).
Спомоществуватели: ПФК „Славия”, Български спортен
тотализатор, Васил Йотов, Взаимни фондове „Елана”, „Булпинс”
ООД, Илиян Петров, Софийски имоти, Велизар Цоков, Multico,
Хотелски комплекс „Жулио Кюри”, Мегатрон Хефес, Димитър
Праматаров, Euro Chicago, Лазар Ханджиев, ресторант „Златна
сръбска скара”.
Разпространители: Божидар Илиев, Биляна Николова, Иван
Палазов, Калоян Атанасов, Стефан Гецов-Цеко, Илиян Петров.

150 броя или иначе казано почти 19 години!

Думи от брой №1,
валидни и днес

Като се обърна назад, кога минаха! Погледна ли напред, колко
много време всъщност е
това!
Преди близо 20 лета,
като подготвяхме стартирането на вестника,
не съм си и помислял,
че ще оцелее толкова дълго. Дори нашите
предшественици, сътворили списанието през
1925 г. не са успели да
продължат това така
хубаво начинание за
нашата славистка общност.
Всъщност, това беше
и един от основните
въпроси, през далечната вече 2001 г. Спомням
си като ден днешен, как
при мен дойде Ники
Кръстев да говорим за
бъдещия вестник и основният,
същинският
въпрос беше, колко време ще просъществува.
Той не искаше да бъде
като изданията на други клубове – временно.
Тогава поиска от мен да
му гарантирам, че славистката трибуна ще я
бъде поне 1-2 години. И
аз му обещах: „Ако ще
и само аз да издържам
вестника, той ще излиза”! Радвам се, че тогава
имах тези възможности,
защото за мен това си е
достойно дело и ето че
вече то продължава със

150 броя!
Интересно е, че идеята се роди година порано, когато създавахме
Националния клуб на
слависта (НКС). След
първоначалните задължителни по закон точки, имаше и такава с
разни въпроси. Когато
се стигна до нея започнаха да валят предложения от близо 200-те
учредители в зала „Панайот Пондалов”. Другите идеи вече не си спомням, те бяха и много, но
този глас от трибуната:
„Да издаваме вестник“
още стои непокътнат в
паметта ми. Интересно, може би и аз самият
съм искал това, защото
когато бях тийнейджър в
средата на 80-те много
се радвах и с нетърпе-

ние очаквах да излезнат
славистките бюлетини.
Дори се включвах в тогавашното им разпространение, което се осъществяваше от Данчо Бонев, като шеф на отдела
за идейно-възпитателна
работа, какъвто имаше
в онзи период към ДФС
„Славия”. И затова така
ми прилегна тази идея
и бях голям радетел за
нея.
Спомням си и песимистичните погледи на
Димитър Минев (как ми
липсва само...) и Камен
Огнянов, когато на една
среща в дома на Минев
съвсем сериозно разказах за идеята да се осъществи. Аз естествено
не разбирах много този
процес, а те пък бяха
доста наясно и затова

малко ми „свиха сърмите”, но въпреки всичко, и
на тях им се искаше да
има славистки вестник.
Романтични времена
ми изглеждат тогавашните, но това ме изпълва с радост, а успехът
в такива начинания те
кара винаги да си готов
да се заемаш с нови и
нови
предизвикателства.
Винаги съм получавал едно духовно удовлетворение от работата
си за „Славия” и затова
продължавам да го правя и до ден днешен, а и
занапред. За идеята и за
нашето славистко общество. Неизменна част, от
което вече 150 пъти е и
„белият” вестник.
Васил ЙОТОВ

Първа информация за слависткия вестник - 9.04.2001 г., в. "Футбол"

В

аналите
освен
излезлите вече
150 броя на вестник „Славия” се открояват и книгите подготвени
от екипа на изданието. Те
са посветени на историята на „белия” клуб.

Всичко започва с алманаха „90 години „Славия”, който излиза на знаковата дата 1 ноември
2004 г. Има нещо символично, че точно в Деня
на народните будители
е премиерата му. В сборника на 312 страници е
направен подробен преглед на всичко най-важно
в историята на „белите”.
Две лета по-късно
този път на празника на
светите братя Кирил и
Методий – 11 май 2006
г. е премиерата на „Славия” по световните терени”. Книгата на Камен Огнянов е с акцент футболните мачове на „белите”
с чуждестранни отбори.
Респектира и обемът за
подобен вид творба – 244
страници, отпечатани на
гланцирана хартия.
И третото поредно
представяне на книга
за „бялото” дружество,
отново бе в „Музея на
спорта”. На 31 октомври
2008 г. това бе „Корените
на „Славия” в обем от 56
стр. с автори Камен Огнянов и Николай Кръстев.
Уникалното тук са публикуваните подробности за
Първата протоколна кни-

га на клуба, както и Протокол №1. Другият акцент
са изявите на „белите” за
Царската купа. Затова
събитието съвпадна и с
организирането на едноименна изложба. На
гостите на откриването й
бяха раздадени 300 копия на протокола.
Когато се честваше
вековният юбилей на 2
април 2013 г. в зала „Универсиада” бе представена документалната книга
„Хрониките на „Славия”
(1910-1944), в която авторът Николай Кръстев
прави преглед на всичко
най-важно в исторически план в първите три
десетилетия на клуба e
в обем от 256 стр. Изданието за първи път бе с
мека и с твърда корица.
Този стил бе запазен
и в алманаха „100 години
„Славия”, представен пак
тук на 28 март 2014 г. Книгата посветена на всички
видове спорт в „белия”
клуб е с обем от 396 стр.
Илюстрирано е и с близо
650 фотоса. Важно е да
се даде дължимото и на
колеги журналисти, които
не са част от редколегията, за техните стойностни

материали поместени в
двата алманаха на „бялото” дружество.
Третият елемент на
славистката
поредица
посветена на юбилея е
„Един век футбол в бяло”
на Камен Огнянов. На
внушителния обем от 432
страници са проследени
участията на „Славия”
във всички шампионати и
купи на България. Статистически са представени
изявите на белите футболисти и в останалите
турнири, както и с националната фланелка. Не
са забравени и юношите
на клуба, както и ветераните. Представянето
бе на 18 февруари 2015
г. в „Дом на Културата –
Красно село”.

Излизането на книгите
се осъществява от издателство „Тип-Топ прес”, а
венец в това отношение
бе достигнат на 25 май
2015 г. Тогава в тържествената обстановка на
„Музея на спорта” бе
представен и уникалният
тритомник, който със специален фотляр и номера
от 1 до 100 е истинско
колекционерско бижу. Бе
и сред номинираните за
наградата „Златен лъв”
за годината.
Последната, засега,
книга на екипа „Купата е
„бяла” се появи в деня на
старта на подготовката за
актуалния сезон – 8 юни
2018 г. Логично поводът
за нея е спечеленият трофей, като макар и наймалко по обем (24 стр.)
пълноцветната
брошура е
много ценна, защото
освен настоящият
успех са
проследени и всички
триумфи
на „Славия”.

Три програмки за Лига Европа

Завръщането
на
„Славия” в евротурнирите бе белязано
и от три книжки, кои-

то подготви екипът на
вестника. Това са задължителните за Лига
Европа програмки за

домакинските
срещи.
Пълноцветните издания
с обем от 16 стр. всяко,
представляват истинска

находка за колекционерите. Първата бе факт
на 30 юни 2016 г. преди победата над полския „Заглембе” с
1:0. Следващата
бе посветена на
успешния мач с
финланския „Илвес” от 19 юли
2018 г., а третата е
за епичния сблъсък с „Хайдук”
(Сплит) на 2 август същата година. В книжките освен пълна статистика от славистките изяви в Европа,
са представени и
съперниците на

тима, както и футболистите на отбора. Ценност представляват и
трите плаката, както и
интервютата, а и ретро
частта. Ние от вестника декларираме, че ще
продължим да правим
подобни
програмки,
стига момчетата да
се класират отново.
Все пак издадените
от редколегията до
тук печатни неща са с
внушителния обем от
5610 страници! От тях
2758 са на вестника,
1768 са на книгите и
1084 на тритомника!
Така че успех, слависти, не ни жалете!

Юбилей

Поздравителен адрес от ОСК „Славия”

Д

а започнем с поздравленията и
благодарности-

те.
Те са за онези истински слависти, списвали
в. „Славия“ през годините и за тези, които продължават да го правят.
За безкористните издатели на уникалния
вестник, които не спират
да го издават и разпространяват, и за всички
останали, които с усилията си, с вярата си, и
с труда си го превърнаха
във Войник на Бялата
идея. А тя е една и през
вековната й история е
доказано, че за нея всичко си заслужава.
В епохата на интернет
комуникациите и на безбройните леснодостъпни
електронни медии в техните разновидности, да
издаваш вестник само
на тема „Любимата „Славия“, въпреки жанровото
разнообразие, не е лесна работа. Искат се не
само журналистически
умения. Иска се и безпределна обич и преданост към любимия клуб,
отбор и към спорта въоб-

Войникът на
бялата идея
заявя точно в юбилейния брой, че именно
в. „Славия“ в годините
след демократичните
промени спаси Бялата идея. Воюва за нея
и я запази за
п о к ол е н и я т а ,
такава, каквато предците ни
са я предали –
чиста и завладяваща. Точно
вестник „Славия“
съхрани
смисъла
на
Обединените
спортни
клубове „Славия“
и накара хилядите
бели
привърженици
да се радват и
гордеят, че има
футболисти,
волейболисти,
баскетболисти,
хокеисти, петоЗа дългогодишния национал
Димитър Рангелов „бялото” бойци, атлети,
издание е винаги интересено скиори, борци и

ще. Сто и петдесетте
досегашни броя на
вестника доказват, че
те са налице.
Няма да е мое откритие, ако категорично
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боксьори със свидната кърджалиеца. И бих го
емблема върху гърдите допълнил: да, сърцеси. Аналог на вестник то на „Славия“ е здра„Славия“ и ролята му во и добро. Защото
за съхраняването на
ПУЛСЪТ му е впечатнещо любимо и свято в
българския спорт няма. ляващ и това ни радва
Или поне засега не се и обнадеждава.
Честито, колеги и чизадава.
Убеден съм, че вест- татели на любимия ни
никът напълно заслу- вестник!
жава да се оприличава
с „Войник на Бялата
Борислав
идея“. Има и други подКОНСТАНТИНОВ
ходящи сравнения. Ето
Пресаташе на ПФК
например – на един
ревностен негов чи„Славия – 1913“
тател и верен
фен на „Славия“. Името му
е Петър Андреев, от Кърджали – наш читател, обикновен
привърженик.
Не се познаваме
лично.
Общуваме
с
имейли. Вече
три години по
негова молба
му изпращам
всеки
брой
на
вестника.
Обикновено
до
седмица
получавам отговор - отзив
за нивото и
съдържанието
на в. „Славия“.
Андреев
винаги започва
имейла си с израза:
Макар вече да
„СЪРЦЕТО (така нарибе звезда в
ча вестника) НА „СЛА- Бундеслигата Чавдар
Янков не забравяше,
ВИЯ“ Е ЗДРАВО И ДОче вестник „Славия”
БРО“. И така нататък...
пишеше за него още
Присъединявам се
като юноша
към сравнението на

Марио Кирев чете за трансфера си в
„Ювентус”
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От апостоли за хъшове

Честито слависти!
Вие държите в ръцете
си брой 150 на вестник
„Славия”, нашият вестник! Списван от апостоли
за хъшове! Апостоли, защото това са хора, които
не търсят финансова
изгода. Хора, за които
„Славия” е нещо свещено и чисто. Вече толкова
години вестникът успява
да се печата и въпреки че не е луксозен или
гланциран, е истински!
И винаги е бил изключително безкомпромисен.
Редакционният екип
успява
да
съхрани
възрожденския дух и
пламенната реч на вестниците на титани като
Христо Ботев. А това е
важно, защото ние славистите абсолютно никога не сме били любимци
на силните на деня и сме
си патили доста от това,
но след периоди на падение и възходи, вече
сме на 106 години! През
последните десетилетия
дължим този факт и на
нашия вестник.

За Георги Грудев е
чест да рекламира
вестник „Славия”,
не остава безучастен дори и кметът
на София Йорданка
Фандъкова
А защо за хъшове?
Защото и те са една
шепа народ, но сърцата
и мислите им са само за
свобода. И са с чисти помисли! Славистите сме
особена „порода”. Горещо обичаме и люто мразим. Винаги съм смятал,
че ако „белите” сме по-

вече от „сини” или „червени”, сигурно България
щеше да бъде Швейцария на Балканите. Както казва геният Йордан
Радичков: „Всички се
страхуват от силните,
но те се страхуват от
нашата „Славия”.
Имам всички броеве

на вестника и с умиление разлиствам вече
пожълтелите първи издания и чета клубната
история. Интервюта с
плеяда „бели” легенди от
всички спортове, от развитието на детско-юношеските ни школи, уви и
до умирането на десетки

спортове.
Гордея се, че съдействах японският посланик да посети наш мач,
нещо невиждано до
момента, отразено и на
вашите страници. Спечелването на дубъла
през 1996 година е нещо
паметно, но триумфът с
купата миналия сезон е
наистина изключително
сладък и е награда, и за
труда Ви. Има една стара латинска сентенция:
„Казаното и чутото отминава, но написаното
остава”.
И още нещо, и то не е
случайно: вестник „Славия” и книгата „100 години „Славия” се намират в
библиотеката на Зографския манастир „Свети
Георги” в Атон! А там е
истинска съкровищница
на българщината!
Наш дълг е да бъдем
достойни читатели на
любимия вестник и още
един път: честит 150-ти
брой! И както скандираме на стадиона: „Още,
още, още”!
Ваш верен
читател:
Георги ГРУДЕВ

Моят вестник „Славия”

Тогавашният адрес на нашия читател, на който
е получавл изданието, скъп спомен от един
романтичен период преди петнайсетина години
е върна лента- може да се абонираме
та назад към за изданието. Бях много
2002 година. горд като отивахме всяка
Тогава трудно можеше година да дадем 10 лв,
да получа информация да кажем символичния
за любимия отбор. Дума- каталожен номер 666 и
две в спортната емисия, после да получим в понякой ред в спортните щенската си кутия целия
вестници или баща ми да
бял свят в 20 страници.
принтира чат-пат статия
После вестникът се разот интернет. Но малкият
запалянко имаше нужда пространяваше вече безот повече информация и платно по време на маизточникът бе само един човете, но романтиката
на онова време няма да
- вестник „Славия”.
Задължително беше забравя никога.
Сега, след около 16
всеки месец баща ми
да купи новия брой, посещавайки заедно поредния мач. А дългият
път на обратно с трамвая към дома ни бе достатъчен за да бъде
Култовият каталожен номер на вестника
прочетена всяка буква.
не се забравя
По-късно разбрахме, че

Щ

И в необятния свят на Мрежата вестникът е източник на спомени

години и близо стотина
събрани от мен броя,
мога във всеки момент
да хвана някой от тях и
да усетя настроението на
публиката през годините
във всяка една страница.
Защото вестникът наистина олицетворява мислите и копнежите на славистите в пълна степен.
А като видя написания с
химикал адрес, на който
пощальоните ми го доставяха ми става толкова приятно и се връщам
назад.
Славистите дължим
много на целия колектив на вестника работил
през годините. Поздравления за всички, които са
отделяли от свободното
си време за 150 броя на
този истински символ за
бялата публика - вестник
„Славия”.
Благодарим
Ви!
Димитър МОТЕВ

Младата смяна
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Резултати и класиране - есенен полусезон на шампионат 2018-2019
Елитна юношеска
група да 19 години

1 кръг
“Пирин” (Благоевград) – “Славия” 1:2
2 кръг
“Славия” – ЦСКА-София
3:0
3 кръг
“Черно море” – “Славия”
3:0
4 кръг
“Славия” - “Янтра 1919”
6:0
5 кръг
“Нефтохимик” – “Славия”
2:2
6 кръг
“Монтана” – “Славия”
1:1
7 кръг
“Славия” - “Септември” (София) 0:2
8 кръг
“Дунав 2010” (Русе) – “Славия”
1:0
9 кръг
“Славия” - “Марек 1915”
5:0
10 кръг
“Локомотив” (Пловдив) – “Славия” 2:0
11 кръг
“Славия” - “Лудогорец” (Разград) 2:1
12 кръг
“Ботев” (Пловдив) – “Славия”
0:0
13 кръг
“Славия” – “Сливен”
15:1
14 кръг
“Берое” – “Славия”
3:3
15 кръг
“Славия” – “Левски”
4:3
Временно класиране:
1. „Септември“ 15 11 3 1 42-11 36 т.
2. „Ч. море“ 15 11 3 1 52-8 36
3. „Лудогорец“ 15 10 3 2 29-9 33
---------------------7. “СЛАВИЯ” 15 7 4 4 43-20 25
Елитна юношеска
група до 17 години

1 кръг
“Етър” – “Славия”
0:2
2 кръг
“Славия” – “Монтана”
6:0
3 кръг
“Ботев” (Пловдив) – “Славия”
3:1
4 кръг
“Славия” – ЦСКА-София
0:2
5 кръг
“Ботев“ (Враца) – “Славия”
0:1
6 кръг
“Славия” – “Черно море”
2:1
7 кръг
“Дунав 2010” (Русе) – “Славия”
0:2
8 кръг
“Славия” – “Левски”
1:3
9 кръг
“Локомотив” (Пловдив) – “Славия” 1:2
10 кръг
“Славия” - “Сокол” (Марково)
8:0
11 кръг
“Септември” (София) -”Славия” 1:2
12 кръг
“Славия” – “Лудогорец”
1:4
13 кръг
“Левски-Раковски” – “Славия”
0:1
14 кръг
“Славия” – “Берое”
2:1
15 кръг
“Витоша” (Бистрица) – “Славия” 2:2
Временно класиране:
1. „Ботев“ (Пд) 15 13 2 0 57-9 41 т.
2. „Септември“ 15 13 0 2 54-20 39
3. „Левски“
15 12 2 1 55-14 38
---------------------5. „СЛАВИЯ“ 15 10 1 4 33-17 31
Елитна юношеска
група до 15 години

1 кръг
„Етър“ – „Славия“
2 кръг
„Славия“ - „Добруджа 19191“
3 кръг
„Ботев“ (Пловдив) – „Славия“
4 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София
5 кръг
„Ботев“ (Враца) – „Славия“
6 кръг
„Славия“ - „Черно море“

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

2. ЦСКА-София 9 7 1 1 30-3 22
3. „ДИТ Спорт“ 9 5 2 2 26-6 17

Младите
слависти отново
не оставят
шанс на своите
противници
снимка: viasport.bg
7 кръг
„Верея“ – „Славия“
0:5
8 кръг
„Славия“ – Левски“
1:2
9 кръг
„Локомотив“ (Пловдив) – „Славия“ 3:0
10 кръг
„Славия“ – „Национал“
1:5
11 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“ 4:0
12 кръг
„Славия“ – Лудогорец“
0:4
13 кръг
„Спартак 1919“ (Плевен) – „Славия“ 1:2
14 кръг
„Славия“ – „Берое“
2:2
15 кръг
„Черноморец“ – „Славия“
1:2
Временно класиране:
1. ЦСКА-София 15 12 3 0 41-9 39 т.
2. „Левски“
15 12 1 2 40-11 37
3. „Черно море“ 15 8 3 4 27-15 27
------------------------11. „СЛАВИЯ“
15 5 2 8 21-36 17
Юноши младша възраст,
зона 2, родени 2002-2003 година
1 кръг
„Кюстендил“ – „Славия“
2:2
2 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“
2:1
3 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“ 3:0
4 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София
0:3
5 кръг
„Спортист“ (Своге) – „Славия“
2:3
6 кръг
„Славия“
почива
7 кръг
„Славия“ - „Барокко“ (София)
3:1
8 кръг
„Чавдар“ (Етрополе) – „Славия“ 2:3
9 кръг
„Славия“ - „Марек 1915“
1:0
10 кръг
„Струмска слава“ – „Славия“
1:4
11 кръг
„Славия“ - „Олимпиец“ (София) 3:0
Временно класиране:
1. „Септември“ 10 9 1 0 45-1 28 т.
2. ЦСКА-София 10 8 1 1 35-11 25
3. „СЛАВИЯ“
10 7 1 2 22-15 22
Софийско първенство за деца,
група 1, родени 2004-2005 година
1 кръг
„Левски-Раковски“ – „Славия“
0:7
2 кръг
„Славия“ - „Царско село“
2:1
3 кръг
„Локомотив“ (София) – „Славия“ 2:7
4 кръг
„Славия“ – „Олимпиец“
6:1
5 кръг
„Левски“ – „Славия“
3:1
6 кръг
„Славия“ - „София спорт“
10:2
7 кръг
„Ботев 57“ – „Славия“
1:3

8 кръг
„Чавдар“ (Етрополе) – „Славия“ 0:6
9 кръг
„Славия“ – „Елит“
1:0
10 кръг
ЦСКА-София – „Славия“
0:1
11 кръг
„Славия“ – „Витоша13“
4:1
12 кръг
„Национал“ – „Славия“
4:0
13 кръг
„Славия“ – „Септември“
3:2
Временно класиране:
1. ЦСКА-София 13 12 0 1 44-10 36 т.
2. „Левски“
13 11 1 1 74-8 34
3. „СЛАВИЯ“ 13 11 0 2 51-17 33
Софийско първенство,
подготвителна група
футбол 11, родени 2006 година,
група „Б“
1 кръг
„Марек 1915“ (Дупница) – „Славия“ 1:7
2 кръг
„Славия“ - „Миньор“ (Перник)
1:3
3 кръг
ЦСКА-София – „Славия“
1:3
4 кръг
„РД Спорт“ – „Славия“
0:1
5 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“
2:2
6 кръг
„Локомотив“ (София) – „Славия“ 1:2
7 кръг
„Славия“ - „Н Спорт“
9:0
8 кръг
„ДИТ Спорт“ – „Славия“
0:1
9 кръг
„Славия“ – „Кюстендил“
0:1
Временно класиране:
1. ЦСКА-София
9 7 1 1 14-4 22 т.
2. „Кюстендил“
9 7 0 2 19-5 21
3. „Левски-Раковски“ 9 6 2 1 20-7 20
4. „СЛАВИЯ“
9 6 1 2 25-9 19
Софийско първенство,
подготвителна
група футбол 9, родени 2007,
група „А“
1 кръг
„Славия“ - „Младост 2015“
2:0
2 кръг
„РД СПорт“ – „Славия“
0:3
3 кръг
„Славия“ – „Септември“
3:0
4 кръг
„ДИТ Спорт“ – „Славия“
1:2
5 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (София) 5:0
6 кръг
„Миньор“ (Перник) – „Славия“
2:3
7 кръг
„Славия“ – „Лъвчета“
7:0
8 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София
1:0
9 кръг
„Ботев 57“ – „Славия“
0:3
Временно класиране:
1. „СЛАВИЯ“ 9 9 0 0 29-3 27 т.

Софийско първенство,
подготвителна група
футбол 7, родени 2008 година,
група „Б“
1 кръг
„Славия“ – „Спартак-2015“
15:0
2 кръг
„Славия“ - „Царско село“
4:3
3 кръг
„Академик 1947“ – „Славия“
1:5
4 кръг
„Славия“ – „Олимпия“
8:0
5 кръг
„Левски-Раковски“ – „Славия“
2:7
6 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“
2:1
7 кръг
„Лъвчета“ - „Славия“
1:2
8 кръг
„Славия“ – „Люлин“
0:0
9 кръг
„РД Спорт“ – „Славия“
0:11
10 кръг
„Славия“ – „Кюстендил“
5:0
11 кръг
„Марек 1915“ – „Славия“
1:4
12 кръг
„Славия“ – „Елит-София“
3:1
13 кръг
„Надежда“ – „Славия“
0:7
Временно класиране:
1. „СЛАВИЯ“
13 12 1 0 73-10 37 т.
2. „Царско село“ 13 11 1 1 74-15 34
3. „ДИТ Спорт“ 13 11 1 1 60-12 34
Софийско първенство,
подготвителна група
футбол 7, родени 2009 година,
зона „Б5“
1 кръг
„Славия“ – „Спартак-2015“
3:0
2 кръг
„Славия“ - „Н Спорт“
2:1
3 кръг
„Царско село“ – „Славия“
2:1
4 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“
3:1
5 кръг
„Олимпиец“ – „Славия“
1:1
6 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (София) 2:2
7 кръг
„София Спорт“ – „Славия“
0:7
8 кръг
„Славия“ - „Витоша“ (Бистрица) 10:2
9 кръг
„Металург 1957“ – „Славия“
0:4
Временно класиране:
1. „Н Спорт“
9 7 1 1 43-11 22 т.
2. „СЛАВИЯ“
9 6 2 1 33-9 20
3. „Локомотив“ (Сф) 9 5 3 1 35-8 18
Софийско първенство,
подготвителна група
футбол 5, родени 2010 година,
група „Б“
1 кръг
„Славия“ – „Талант“
2 кръг
„Национал“ – „Славия“
3 кръг
„Славия“ – „Люлин“
4 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София
5 кръг
„Костинброд“ – „Славия“
6 кръг
„Славия“ – „Олимпия“
7 кръг
„Лъвчета“ – „Славия“
8 кръг
„Славия“ – „Ферион“
9 кръг
„София 2010“ – „Славия“

5:1
1:3
5:1
1:0
0:11
5:3
0:3
10:0
0:3
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Баскетбол

Целта отново е медал
Завърши
първата
фаза на тазгодишното
първенство при дамите. След неговия край
заслужава да се отбележат няколко акцента. Условно отборите
могат да се разделят
на три нива. В първото
са съставите на шампионките от „Монтана
2003” и на главния претендент за титлата „Берое”. И двете селекции
са с бюджети доста над
средните, дори за футболната ни лига. Във
втората група попадат
три тима: бронзовите
медалистки от „Славия”, новаците от Стара
Загора - „Локомотив”
и столичният „Септември”. Последната тройка оформят софийските
„Шампион 2006” и НСА,
и пловдивският „Академик”. Любопитно е, че
и трите основни групи в
баскетболното първенство имат равни точки
помежду си! Това нагледно показва изравнените сили в съответните
нива. Затова е повече
от успешно представянето на „белите”, които
успяха да спечелят квота за финалната четврока, която ще разпределя
медалите, само поради
по-добрата си точкова
разлика. Още един показател, че няма лесни
и маловажни мачове.
Сезонът традиционно започна със задача
пред треньорката Силвия Пеева да сглобява нов отбор. „Белите”
бяха напуснати от капитана Антония Филипова

и Кристин Костадинова,
заминали в чужбина,
както и от центъра Емилия Янчева. Опитната
Стефка Николова, пък
вече работи в школата с подрастващи. От
новодшлите много добре се включи Вероника Джикова, но уви
скоро трябваше да се
раздели с тима, заради
изгодна оферта от Исландия. Нови са още
гардът Клаудия Пенкова
и центърът Ивана Николова.

Симона
Миленова
с голямо
израстване
този сезон
Може да се каже, че
поради липса на сработване, бе загубено
първото
домакинство
с пловдивчанки на 20
октомври с 62:68. Седмица по-късно, отново
в зала „Триадица”, дойде и дебютният успех

за сезона над „Септември-97” с 61:58, след 22
точки на Естер Мичева.
Възпитаничката на славистката школа се очертава като водещ реализатор в тима и този
шампионат. Селекцията
от столичния квартал
Красна Поляна, явно се
очертава като „клиент”
на 15-кратните шампионки и това първенство,
защото ответния двубой
бе истинска лекция в
бяло: 76:64!
Въобще срещу своите съгражданки славистките нямат проблеми. Съдете сами:
от шест мача, толкова
победи! Лесно бе срещу частната школа на
„Шампион 2006” – две
убедителни победи. По
трудно бе срещу „студентките”. Особено вторият мач в залата на
НСА бе взет на мускули
– 64:60. Което говори и
за характер.
Набиват се на очи
двете загуби от „Академик” (Пд), който има
всичко на всичко едва
три победи?! Второто
поражение дойде в период на мини криза при
„белите”, следствие и на
натрупаното напрежение от задължителната
победа. Парадоксът в
този мач се измерва и
със статистиката. Пловдивчанки допуснаха 27
грешки, но въпреки това
победиха?!
Важен акцент заслужават сблъсъците
с „Локомотив”, защото
точно с тима от Стара Загора ще се спори

Капитанът на тима
Мартина Николова
подхваща акция
Снимки: bgbasket.com
60:60, пет минути преди
края. Съдийска грешка
предостави топката на
гостите, а заради направените протести бе
отсъдено и техническо
нарушение срещу „Славия”. Сетне пък Виктория Иванова си изпроси
такова и за „Локомотив”,
след бурна реакция.
При 5 секунди на таблото, бе реализиран само
един удар от три, за да
приключи всичко при
68:69. Това бе и поредния силен мач за Естер
Мичева завършила с 18
точки и 13 борби, както
и за Ивана Николова с
16 точки. Много добро
включване направи Симона Миленова добавила 17.
Всичко през сезона
дотук показва, че младият състав на „белите”, средната възраст
е под границата за
пълнолетие,
Резултати А група:
има всички
І кръг „Берое” – „Славия”
108-67
шансове да
ІІ кръг „Славия” – „Академик” (Пд)
62-68
спечели отІІІ кръг „Септември” – „Славия”
58-61
ново медал,
ІV кръг „Локомотив” (Ст. З.) – „Славия” 73-83
който би бил
V кръг „Славия” – НСА
75-65
под номер 33
VІ кръг „Монтана 2003” – „Славия”
95-85
в
клубната
VІІ кръг „Славия” – „Шампион 2006”
70-44
VІІІ кръг „Славия” – „Берое”
61-79
история и то
ІХ кръг „Академик” (Пд) – „Славия”
74-66
само от шамХ кръг „Славия” – „Септември”
76-64
пионатите
ХІ кръг „Славия” – „Локомотив” (Ст. З.) 68-69
при дамите.

за бронза. При първия
двубой в града на липите, славистките изковаха победата след
много силна първа и последна четвърт. Всички
от стартовата петица на
„Славия” завършиха с
поне десет точки: Ивана
Николова-24, Вероника
Джикова-22,
Клаудия
Пенкова-11, Естер Мичева-11 и Мартина Николова-10. В ответния мач
на 9 януари в София,
се стигна до инфарктна
загуба, заслуга за която
имат и реферите. В последствие те бяха наказани от федерацията,
но това е слаба утеха.
Срещата бе завързана,
като домакините водеха
на почивката само с точка. Но в третия период
славистките дръпнаха
с цели 11. Сетне със серия от успешни тройки
се стигна до равенство

ХІІ кръг НСА – „Славия”
ХІІІ кръг „Славия” – „Монтана 2003”
ХІV кръг „Шампион 2006” – „Славия”

И тази година клубът издаде календар с всички отбори

60-64
53-82
71-86

Камен
ОГНЯНОВ

Крайно класиране – първа фаза:
Отбор
м
п
з
т/р
1. „Берое” (Ст. З.)
14 13 1
13І7-728
2. „Монтана 2003”
14 13 1
1256-847
3. „Славия”
14 7
7
977-1010
4. „Локомотив” (Ст. З.) 14 7
7
973-1066
5. „Септември-97” (Сф) 14 7
7
901-1024
6. „Шампион 2006” (Сф) 14 3
11
784-1020
7. НСА
14 3
11
778-991
8. „Академик” (Пд)
14 3
11
773-1073

т
27
27
21
21
21
17
17
17

Ледени спортове
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Хокей на лед

„Белите“ в битка
за среброто с НСА
Хокеистите на „Славия“ изостават на точка
от второто място в елита на мъжкото държавно
първенство след първите два кръга, състояли се
през есента на миналата
година.
„Белите вълци“, водени от играещия президент на клуба и родната
хокейна федерация Мар-

тин Миланов, записаха
две победи в „А“ група в
първия кръг – над НСА
и ЦСКА в своята зала.
Единственото поражение дойде срещу шампиона „Ирбис“ в Зимния
дворец.
Вторият кръг за славистите започна с неприятна загуба срещу
НСА като гости. Мачът

Президентът на хокейната федерация и „Славия“ Мартин Миланов (вдясно) е водещ реализатор в
мъжкото първенство дотук. На снимката: Миланов е
в очакване на символичното начало на приятелския
мач между ветерани на България и Канада, състоял се на 10 октомври, в който той отбеляза гол, а
българите надделяха с 6:2. (сн. БФХЛ)

остана нерешен в редовното време – 7:7.
Продължението
също
не излъчи победител и
след наказателни удари
триумфът бе за тима на
спортната академия. Последва очаквана загуба
от „Ирбис“, за да се стигне и до единствената победа за „Славия“ в този
втори кръг – като гости
на ЦСКА с 6:2. „Белите
вълци“ щяха да запазят
„сребърната“ позиция и
след второто завъртане
в шампионата, ако не бе
сензационната победа
на „студентите“ над шампиона „Ирбис“. Тя изпрати НСА с точка преднина
пред „Славия“ в класирането. Така интригата в
първенството е налице
преди мачовете от следващите кръгове до края
на сезона.
В първенствата при
подрастващите школата
на „Славия“ се представя
във възрастовите групи
при децата до 10 г., 12 г. и
14 г., както и при юношите
до 16 г. Най-убедителни
са четиринайсетгодишните, които са едноличен
лидер във временното
класиране с голяма точкова преднина.

През лятото на 2018 година бе подменена цялата
мантинела на зимния стадион на „белите“, както и
информационното табло (сн. Филип Иванов)

Статистика

I кръг
16.10.2018 г.
18.10.2018 г.
23.10.2018 г.
25.10.2018 г.
06.11.2018 г.
07.11.2018 г.
II кръг
13.11.2018 г.
15.11.2018 г.
20.11.2018 г.
22.11.2018 г.
26.11.2018 г.
27.11.2018 г.

Държавно първенство за мъже
„А“ група - 2018/2019
„Ирбис“ – ЦСКА
„Славия“ – НСА
ЦСКА – НСА
„Ирбис“ – „Славия“
„Славия“ – ЦСКА
НСА – „Ирбис“

7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
5:3 (4:3, 1:0, 0:0)
4:6 (2:0, 1:3, 1:3)
12:3 (3:2, 3:0, 6:1)
6:5 (3:2, 3:1, 0:2)
3:10 (0:4, 3:2, 0:4)

ЦСКА – „Ирбис“
НСА – „Славия“
НСА – ЦСКА
„Славия“ – „Ирбис“
„Ирбис“ – НСА
ЦСКА – „Славия“

2:11 (0:2, 1:8, 1:1)
8:7 (2:3, 4:1, 1:3, 0:0, 1:0)
4:3 (2:1, 0:2, 2:0)
1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Временно класиране в „А“ група:
Отбор
м п пдп здп з
г.р
т.
1.„Ирбис“ 6 5 0
0 1
47-12 15
2. НСА
6 3 1
0 2
26-29 11
3.„Славия“ 6 3 0
1 2
28-37 10
4.ЦСКА
6 0 0
0 6
17-40 0
Легенда: м – мачове, п – победи, пдп – победи след допълнително
време, здп – загуби след допълнително време, з – загуби, г.р. – голова
разлика, т – точки.
Класиране при голмайсторите след първите два кръга:
1. Мартин Миланов („Славия“) – 13 т. (11 гола и 2 асистенции)
2. Станислав Мухачов („Ирбис“) – 13 т. (7 гола и 6 асистенции)
3. Максим Копилов („Славия“) – 10 т. (7 гола и 3 асистенции)

София посреща две
световни първенства

За периода 25 октомври – 30 ноември 2018 г.
малката фигуристка Лиа Любенова от „Славия“
спечели 3 златни медала. Два от тях дойдоха
от силните международни турнири „30th Golden
bear“ в Загреб, Хърватска и „Денкова & Стависки Къп“ в София. Последното отличие е от
първи кръг на държавното първенство.

Столичният
Зимен
дворец на спорта ще
бъде домакин на две
световни първенства по
хокей през тази година.
От 25 до 31 март столицата ни ще бъде домакин на шампионата за
юноши до 18 г. в група
„А“ на трета дивизия.
Съперници на нашите
ще бъдат връстниците
им от Мексико, Турция,
Нова Зеландия, Израел
и Исландия. Програмата
предвижда „лъвовете“
да срещнат на 25 март
Исландия, а на следващия ден да премерят
сили с Мексико. Двубоят
срещу Израел е на 28
март, а на 29-и е мачът
с Турция. Последната
среща на българите е
срещу Нова Зеландия

на 31 март от 16:30 ч.
Всички останали мачове
на България започват от
20 ч.
Мъжкото световно в
трета дивизия, в която
е и българският национален отбор, също ще
се състои в столицата.
Мачовете са предвидени да се изиграят в
периода 22-28 април.
Според програмата трикольорите ще започнат
участието си на шампионата с двубой срещу
Република Южна Африка (22 април). Следват мачовете България
– Турция (23 април),
България – Туркменистан (25 април), Тайван
– България (26 април), а
заключителният двубой
е Люксембург – Бълга-

рия. Началният час на
срещите на българския
отбор е 20 ч.
Междувременно от
14 до 20 януари тази
година се състоя световното първенство за
младежи до 20 г. в Рейкявик (Исландия). Там
българите заеха четвърто място след загуба
от Турция (0:6) в мача за
бронза. В разширения
състав взе участие само
един представител на
„Славия“ – Александър
Гацев, който се отчете с
асистенция при победата над Република Южна
Африка с 10:1 в първия
мач на нашите.
Страницата
подготви:
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ
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Модерен петобой

Бронз като злато

Явор Пешлеевски (вляво) и Тодор Михалев –
мигът на щастието

П

етобоецът Явор
Пешлеевски
напълно заслужено бе определен за
спортист №1 на „Славия” за изминалата 2018
година. В тандем заедно
с варненеца Тодор Михалев той спечели бронзов медал от световното
по модерен петобой. Отличието е първо за страната ни от такъв ранг в
този спорт след бронза

на друг славист Цанко
Хантов, в английския
град Милфийлд през
2001 г. Представянето
на българските състезатели в Мексико Сити бе
отчетено като безспорната изненада на шампионата. Пробивът на
Пешлеевски и Михалев
в щафетата е с особена
стойност за българския
спорт. И още нещо. В
ерата на тясната про-

Призът за спортист №1 на
„белия” клуб от името на
Пешлеевски получи клубната
легенда в петобоя Велко
Братанов от председателя
на ОСК „Славия” Владимир
Симеонов (вляво)
фесионална и всякаква
специализация умението да бъдеш добър в пет
дейности е повече от респектиращо.
И в същото време, и
двете момчета здраво
натискат, и във висшето
си образование. Явор е

Момчетата
от билборда

Явор пред билборда в
рестоят в тежкия А над имената им бе натрафик бави, из- писана причината да са
нервя, но и дава там. Световни медалишанс за нов прочит на сти по модерен петобой.
продуктовото позициоСлавистът Явор Пешниране. Пропуснатото от леевски и варненецът
рекламите по телевизия- Тодор Михалев донесоха
та е пред очите, стига да първо отличие за Бългаги вдигнем към билборда рия от 17 години, и то е с
на кръстовището. Две цената на злато – за родрекламни пана пред Ми- ния петобой, за спорта
нистерството на младеж- ни като цяло.
та и спорта бяха там в
„С тези билбордокрая на миналата година. ве не само отдадохме
На тях бяха две мом- дължимото на героизчета, слабо популярни за ма на момчетата, но
българската обществе- и го направихме общеност, дори за спортната. ствено достояние –

П

коментира Андрей Кузманов, председател на
Българската федерация
по модерен петобой. –
Защото спортът ни
е много труден, с постоянно присъствие в
олимпийската програма от началото на модерните игри. Просто
у нас не е популярен.
Третото място е безспорен успех и показва, че тактиката, на
която заложиха БФМП
и старши треньорът
Владимир
Кузманов,
дава резултати.”.

Факсимиле от брой 5 на вестник „Славия”
от август 2001 година с материал на Ганчо
Гатев за първия медал от световно
студент в СУ „Св. Климент Охридски“ и завършва „Публична администрация“.
Догодина
продължава с право.

След спорта се вижда
като партньор в бизнеса на баща си Цветан
Пешлеевски – изявен
плувен ветеран.

Късметът на
Пешлеевски

Отделните надпревари на самото
световно
първенство се проведоха за
първи път на едно
място – на Олимпийския стадион, отбелязвайки 50 години
от домакинството на
Мексико през 1968 г.
Басейнът бе изграден само за форума,
каквато е практиката
и за плувните шампионати. Така зрителите проследиха
всички надпревари
от една трибуна,
което е безспорен
Явор Пешлеевски по
плюс за покачването
трасето на кроса
на рейтинга на Кубертеновия спорт.
„Беше инфарктно състезание, но успяхме да постигнем исторически успех за модерния ни петобой
– споделя Пешлеевски. – Случихме на коне, имах и
късмет. Стремето на коня ми се откачи веднага
след паркура. Ако това бе станало в самото състезание, резултатът щеше да е друг. Получи ни се
идеално комбинираната дисциплина - от бягане и
стрелба. Най-инфарктно беше 400 метра преди
финала в бягането на Тошко.“
Малшанс лиши 22-годишния състезател на
„Славия“ от финал и в индивидуалната надпревара. Технически проблем с шнура на шпагата саботира изявата на Явор. Повредата е установена чак
след седмия туш.
Страницата подготви Василен ДИМИТРОВ
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„Белият” клуб отличи
своите герои

Четири големи славистки
торти имаше за всички деца
Друго си е пред
теб да е самият
Загорчич и да
може да пипнеш
наградата
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Андрей Слабаков връчи наградата за отбор
Отличията за на годината на капитана на футболистите
победителите Георги Петков

„И аз знам, и аз знам” – казват тези стотици ръце на
млади слависти по време на викторината

Н

а 12 декември бе третото издание на
възобновената
„Бяла
Коледа”. Този път проявата организирана от
сдружение
„Славия”,
ПФК „Славия” и ОСК

„Славия” се състоя във
волейболната зала „Панайот Пондалов”. Освен мястото новото този
път бе и организираната анкета за определяне на призьорите в три
категории за изминалия

Сред пушеци и рок Пейо Пеев дирижира
залата за химна „Само „Славия”

И балконът на залата бе пълен до краен предел

сезон в „бялото” дружество.
Златомир Загорчич
бе избран за треньор
№1 на „Славия” за
2018 година. През май
сръбският специалист
с български паспорт
изведе „белите” до спечелване на купата на
България след драматична победа с дузпи
над „Левски”. Отличието му бе връчено от
нашия колега Николай
Кръстев.
Футболният тим на
„Славия”, логично пък
бе определен за отбор
на изминаващата година, като призът беше
получен от капитана
Георги Петков от запаления славист, режи-

сьорът Андрей Слабаков.
Спортист на годината е състезателят по
модерен петобой Явор
Пешлеевски, който спечели бронзов медал от
световно първенство в
дисциплината щафета.
Призът от негово име
получи клубната легенда в този спорт Велко
Братанов от председателя на ОСК „Славия”
Владимир Симеонов.
Всички награди на
„белите” герои за изминаващата година бяха
раздадени по време
на партито, на което
присъстваха над 500
млади слависти, трениращи различни спортове в „белия” клуб. За тях
по традиция бе организирана викторина, подготвена от редактора на
клубния ни вестник Камен Огнянов, свързана
с успехите във футболната и спортна история
на „Славия”. Младите
„бели” спортисти показаха завидни знания
по различните теми и
бяха отличени със специални награди, предоставени от Велизар Цо-

ков. Завърналият се с
рекорд в националния
отбор Георги Петков и
неговите съотборници
от първия състав на
„белите” обраха овациите на близо 900-те
присъстващи и пяха заедно химна на своя любим клуб.
По време на празника свириха групите
„Спринт” и „Хоризонт”, а
водещ бе емблематичният рокаджия Васил
Стоев-Ампега.
„Бялата Коледа”, организирана от „Славия”,
се състои за първи път
през далечната 1922
година. Преди Втората
световна война събитието е традиционно
в програмата на клуба. Провеждането й бе
възобновено през 2016
година, като и този път
сред основните организатори бяха освен
споменатите:
Кирил
Стоименов, Биляна Николова, Димитър Мотев
и Милена Цветанова.
Подготви екип на
вестник „Славия”
Снимки: Кристин
АЛЕКСАНДРОВА

По утвърдена вече 40-годишна традиция ПФК „Славия” пусна на пазара календарите
на първия състав за новата година. За първи път от 22 лета на постера „белите”
са с трофей, което го прави още по-ценен. Може да ги намерите в кафенето на
сектор „А“ на стадион „Славия”, както и в спортен магазин „Сандекс” на улица
„Алабин” №16-20 (сградата на Българска стопанска камара).

Роденият на 22 септември
миналата година Светозар
Топалов е 5-о поколение
славист, като прадядо му е
бил вратар на „белия” тим

Така съхранява своята пълна колекция от
всички излезли досега 149 броя нашият
читател Софрони Михайлов. Всичко
за юбилея на „бялото” изданието четете в
8-страничното приложение на вестника
Центърът
Ивана
Николова
се включи
много добре
в отбора.
Още за
„белия”
баскетбол на
стр. 16

Красиво присъствие имаше в славистката агитка в еврокампанията
през изминалия сезон. Още за мачовете в Лига Европа на стр. 3
Излезе от печат
автобиографичната книга на
изтъкнатия състезател и
треньор на „Славия” Добромир
Ташков - „Моят чуден и трънлив
футболен път”. Изданието може да
намерите в книжарниците, както и
в интернет на цена от 10 лв.

В Козлодуй на 26 януари 2019 г. се проведе ХVІ-ия турнир
„Деца играят футбол с емблемата на „Славия”, организиран
от местните слависти. Този път купата спечели първия
отбор на училище „Св. св. Кирил и Методий”.

