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Мартин Кушев:
В „Славия” съм като
у дома си

Фокусът вече е 
само върху купата

Волейболистките
на полуфинал
На стр. 18 

На стр. 6-7

След неочаква-
но слабия про-
летен старт на 

възпитаниците на Емил 
Велев, нещата и в този 
шампионат за „Славия” 
попадат в графа „дру-
ги”. А всичко тръгна по-
вече от добре. „Белите” 
привлякоха не лоши 
за родните стандарти 
играчи, направиха и 
много добра подготов-
ка в Анталия. Всичко 
това даде резултат и 
годината почна с успех 
в Каварна. 

Макар и трудно по-
стигната победата не 
можа да даде необхо-
димото спокойствие 
на състава. Последва 
неочаквано подхлъз-
ване у дома срещу „Ми-
ньор”. Но докато в сре-
щата с тима от Перник, 
футболистите на „Сла-
вия” имаха и малшанс, 
то в Стара Загора, от-

борът бе надигран по 
всички показатели. 

С двете поредни 
загуби, от състави от 
втората половина на 
таблицата, „белите” за-
губиха точки от тези, 
които попадат в гра-
фа задължителни. От-
тук нататък нещата за 
евроизлаз с квота от 
първенството са прак-
тически неосъществи-
ми. Като последна на-
дежда остава добрата 
изява в надпреварата 
за купата на страната. 
Един турнир, в който 
„Славия” има отколеш-
ни традиции. Свиде-
телство за това са и 
дванайсетте купи спе-
челени от предшестве-
ниците на днешните 

играчи в бели екипи. 
Дано сегашният „бял” 
отбор осъзнае големия 
залог в четвъртфинал-

ния двубой в Бургас и 
излезе с чест от него за 
радост на верните си 
фенове.
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“Фейсбук” групата на вестник “Славия” тепърва ще се развива

От няколко дни люби-
мият на всички слависти 
вестник “Славия” си има 
собствена група в най-го-
лямата социална мрежа 
в света – “Фейсбук”. 
В нея посетителите 
вече могат да на-
мерят информация 
за историята на 
изданието, както 
и снимков материал от 
първите страници на от-
делни броеве. Предстои 
информацията да бъде 
подробно и редовно об-
новявана. 

В групата читателите 

Вече близо десетина години инж. 
Наско Пухалев помага с идеи и компютър-
ни визии работата на ПФК „Славия”. При-
мер за действията му е и новото табло, с 
което треньорският екип на първия от-
бор вече прави тактическите си разбори 
на тренировки и преди мачове.

И не между другото – на компютърния 
инж. Пухалев, който е и бивш волейбо-
лист на „Славия”, е идеята и дизайна на 
уникалния календар за 2011-а година, 
сложил началото на поредица от три по-
стера с архивни снимки на най-великите 

Дрегери на стадионите?
Пълна глупост...

С началото на футболната пролет в “А” група се 
започна и с добре познатите по нашите географски 
ширини глупости. Най-новата, измислена съвместно 
от Българския футболен съюз, Столична община и 
Министерството на вътрешните работи, гласи, че за-
палянковците вече ще бъдат проверявани с дрегери 
за употреба на алкохол на влизане на стадионите. 

Разбира се, важно е да уточним, че феновете на 
“Славия” категорично се обявяват против вандал-
ските изпълнения на футболните срещи, каквито за 
пореден път гледахме в последното издание на т.нар. 
“вечно” дерби между “Левски” и ЦСКА на стадион “Ге-
орги Аспарухов”. 

Това, което се случи там обаче, беше много лесно 
предвидимо. Също толкова предвидима бе и реакци-
ята на държавата, която отново, вместо да се заеме 
генерално с решаването на проблема с футболното 
хулиганство, взе някакви половинчати мерки, колко-
то да замаже очите на хората и да демонстрира ня-
каква ангажираност. 

И преди инцидента на “Герена” в българското за-
конодателство имаше достатъчно норми, които да 
позволят справянето със ситуацията. Никой не може 
да ни убеди например, че нямаше как безчинстващи-
те 50-ина вандала да бъдат арестувани още на три-
буните, вместо да се стигне до изгонването на 3000 
човека през един-единствен тесен изход на стади-
она. Няма как и да повярваме, че в полицията не по-
знават достатъчно добре въпросните хулигани и не 
могат да им забранят достъпа до мача, а с това и да 
предотвратят ексцесиите. 

Защото е по-лесно, а от МВР обявиха действия-
та си за “адекватни”. И свикаха някаква кръгла маса, 
на която ще се изговорят един тон празни приказки 
и пак няма да се реши нищо. А междувременно по 
стадионите вече проверяват с дрегери за алкохол. И 
не са един и два случаите, в които запалянковци не 
са допускани до мачовете заради 0.57 промила (1-2 
бири). А бири се продават свободно по стадионите 
на „Манчестър Юнайтед”, „Байерн”, „Милан”... 

МВР забрани и шествията на запалянковците и 
мачовете по тъмно, призова и влизането на стади-
она да става 4 часа преди срещите. Чакаме да видим 
какво още ще забрани. Ако продължаваме така, към 
края на сезона може да ни се наложи да ставаме су-
трин в 6, за да отидем на мач от 12. Е, после се питаме 
защо ги няма феновете на трибуните. 

Мерките, които държавата взе след “вечното” дер-
би, издават само и единствено едно – безсилие. А ху-
лиганите, които трошат огради и замерят полицаите 
с бетон, ще бъдат на стадиона и следващия уикенд. 
Щом могат да вкарват бомби, някакси ще се справят 
и с дрегерите, бъдете сигурни. 

на вестника, авторите 
на материалите и при-
вържениците на най-ста-
рия български клуб ще 
обсъждат както идеи за 

развиване и подобрява-
не на изданието, така и 
наболели въпроси, свър-
зани с любимия отбор в 
навечерието на неговия 
100-годишен юбилей. 

Ще се коментират 

както най-популярният 
спорт – футболът, така и 
всички останали, които 
“Славия” е развивала и 
продължава да развива 

– от хокей 
на лед и на 
трева, през 
баскетбол, 
волейбол, 
водна топ-

ка  и всички индивидуал-
ни спортове застъпени в 
„белия” клуб. 

Групата е отворена, 
така че присъединява-
нето към нея е напълно 
свободно. 

състави на „белите” в стогодишната 
история на клуба. Ценните фотоси 
и подробната информация предос-
тави нашият колега Камен Огнянов, 
а организацията по производството 
и отпечатването бе дело на дългого-
дишния служител в „белия” футболен 
клуб Александър Грозданов.

Освен това инж. Пухалев е офор-
мил всички календари на представи-
телния отбор на „Славия” в послед-
ните десетина години, както и посте-
рите на школата към клуба.

Вестник “Славия”
вече във “Фейсбук”

Изданието на “белите” привърженици с 
група в най-голямата социална мрежа

Инженер помага на „Славия”
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Три кръга след под-
новяването на 
шампионата се-

зонът за „Славия” е на път 
почти да приключи. Поне 
що се отнася до афиши-
раното преследване до 
последно на класиране 
за европейските турнири 
през първенството. С 3 
точки от първите 3 двубоя, 
и то все срещу отбори от 
долната половина на та-
блицата, целта става все 
по-далечна и по-далечна. 
И, честно казано, обликът 
на отбора, поне в нача-
лото на пролетния полу-
сезон, далеч не е „евро-
пейски”... А наред с това 
е и много по-различен 
от показаното в контро-
лите през зимата в Анта-
лия. Където резултатите 
не бяха добри, но играта 
беше вдъхновяваща и на-
вяваше оптимизъм.

Бързо-бързо се срути-
ха въздушните кули, гра-
дени върху надеждите, че 
„Славия” може да тръгне с 
4 победи в 4 мача и оттам 
нататък да надгражда и 
в шампионата, и в турни-
ра за купата. Вярно е, че 
пътечка към европейски-
те турнири все още има, 
но 

тя минава през 
сложна задача 

срещу „Черноморец” в 
Бургас, най-вече с оглед 
моментното състояние на 

отбора.
„Ела зло, че без теб 

по-зло” – старата народ-
на мъдрост може да се 
употреби с пълна сила за 
ситуацията в защитата на 
„белите”. Йордан Петков, 
резонно освободен зара-
ди безумната си грешка 
срещу „Левски”, довела до 
дузпата и съответно из-

равняването на „сините” 
за 2:2, отвори не дупка, не 
пробойна, а цял кратер 
в отбраната. Която не се 
вижда как ще бъде запъ-
лнена.

Цяла есен отбраната 
на „Славия” (а твърде че-
сто и вратарят Стефано 
Кунчев) влизаха в роля на 
„кръводарители” – мечта 

за всеки съперник. През 
зимната пауза лутанията 
в тази зона продължиха.
Дойдоха Мартин Сечков 
и Филип Филипов, както 
и Диян Молдованов, ко-
ито обаче засега не на-
мират общ език с другите 
бранители в тима. Само 
Емил Велев знае (може 
би и той не съвсем точно) 
кой краен бранител къде 
играе – Богомил Дяков 
се появява и отляво, и 
отдясно. Същото важи и 
за Филип Филипов, и за 
Виктор Дениран. В центъ-
ра на отбраната хаосът е 
пълен, независимо Виктор 
Генев с кого е в двойка 
- със Сечков, или с Мол-
дованов. И обикновено 
срещу по-бърз и напорист 
съперник (като „Берое”) се 
получава така, че почти 
всеки пас зад гърба на за-

щитата води до оставане 
на съперников нападател 
сам пред вратата. Само в 
Стара Загора домакините 
направиха това „упражне-
ние” над 10 пъти. И това, 
че вкараха първия си гол 
от явна засада, на фона на 
многобройните им резки 
нахлувания, дори беше 
резонно. Защото съдиите 

все веднъж щяха да под-
минат или просто да не 
забележат някоя засада... 
Да не говорим, че първото 
полувреме срещу „Берое” 
незнайно защо с прехвъ-
рлянето на Дяков отляво 
и оставянето на Радослав 
Димитров резерва бе на-
рушена може би 

най-здравата и 
ефективна връзка 

в отбора, каквото е взаи-
модействието между Бо-
гомил и „Меси” в дясната 
зона.

Няма облик и халфова-
та линия, където по прин-
цип е ясно, че еднотипни 
играчи като Том Манша-
ров и Баяно едва ли тряб-
ва да са заедно на терена. 
Определено липсва кон-
структивен полузащитник. 

Илия Илиев донякъде 
само може да запълни 
тази празнина, която бе 
налице и през есента, а 
сега си остана поради не-
навременната контузия 
на Павле Попара. Даниел 
Пеев сякаш не е същи-
ят, след като се върна от 
Перм без договор в джоба 
с „Амкар”.

Началото на пролетта 
не е същото като голмай-
сторската есен дори на 
константата в тима през 
първия полусезон Ни-
колай Божов. Напред не 
намира място Жуниньо, 
използван в подготовка-
та само в халфовата ли-
ния, и то отдясно. Йордан 
Юруков определено се 
нуждае от още време за 
адаптация в отбора. Мар-
тин Кушев получи малко 
време и малко шансове, а 
и с 37-те си години едва ли 
трябва да бъде сочен като 
основно оръжие на отбо-
ра. Видим и похвален про-
грес има само в изявите на 
Георги Христов.

Като цяло отборът 
няма добра физиономия. 
Въпреки незапомнено до-
брата селекция за зимна 
пауза, направена преди 
Нова година. Бяха взети 
футболисти точно на по-
стовете, където според 
треньорското ръковод-
ство се нуждае от хора и 
вътрешна конкуренция. 
Подготовката в Турция, 
наред със здравите кон-
троли допълни картината 
с ясния извод – този път 
клубното ръководство и 
конкретно президентът 
Венцеслав Стефанов си 
свършиха много добре 
работата. И затова пре-
тенциите и към отбора, 
а най-вече към треньор-
ския щаб няма как да не са 
основателни.

Защото иде 7 април – 
тогава е гостуването в Бур-
гас за купата, което може 
да поотвори вратата към 
европейските турнири. 
Или да я затръшне съвсем 
за 15-и пореден път!

Николай КРЪСТЕВ

Сезонът изтича през 
кратерите в защитата

Посоки 3

Старши треньорът Емил Велев и неговият щаб трябва 
да търсят решения на проблемите след двете неочаква-
ни загуби на старта на пролетния дял 
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За 15-а поредна 
година “Славия” 
ще остане извън 

евротурнирите. Това е 
тъжната констатация, 
която можем да напра-
вим след изиграването 
на само три кръга от 
пролетния полусезон в 
“А” група. В тях ясно се 
видя, че отборът на “бе-
лите” е в криза, а разли-
ката в точките с челни-
ците вече е толкова го-
ляма, че няма смисъл да 
си правим каквито и да 
било илюзии, че може да 
бъде стопена. На отбора 
му остана единствено 
Купата на България, в 
която с такава игра оба-
че провалът ще е още 
по-шумен. Жалко, защо-
то в един момент през 
този сезон изглеждаше, 
че е различно. Уви, ис-
крата угасна. 

Антифутбол 
в Каварна

От телевизията-соб-
ственик на правата за 
излъчване на мачовете 
от “А” група няма как да 
дадат логично обясне-
ние защо двубоят между 
“Калиакра” и “Славия” се 
игра в неделя от 18:00 
часа вечерта. Каквото 
и да си говорим, футбо-
лът в Каварна не е това, 
което ще направи от 
първенството ни най-
гледания продукт на 
пазара. А като към това 
прибавим температура 
около минус 10 градуса 

и бурен вятър, абсурдът 
става пълен. 

Въпреки замръзна-
лия терен и отвратител-
ните условия “белите” 
взеха, макар и измъче-
но, победа с 1:0 и си вър-
наха на “Калиакра” за по-
ражението в София в на-
чалото на първенството. 
Отборът на Цонко Цо-

нев се хвърли здраво, а 
силите бяха изравнени 
заради гореописаната 
обстановка. Въпреки 
това Георги Христов се 
възползва отлично от 

грешка в защитата на 
домакините в 19-ата ми-
нута, открадна топката в 
центъра, надбяга защит-
ниците на съперника 
и с плътен диагонален 

шут откри резултата. До 
почивката двамата цен-
трални бранители на 
“Славия” Мартин Сечков 
и Виктор Генев направи-
ха куп грешки, но все пак 

Минали мачове4

Първенството приключи

Усилията на Георги 
Христов не стигнаха 

при кошмарния мач 
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Радослав Дими-
тров и компания 

тръгнаха рязко 
надолу в мача с 

“Миньор”

“Славия” изпадна в криза, вече 
няма шанс за евротурнирите
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голът на Христов остана 
единствен. През втора-
та част “белите” тотално 
надиграха каварненци, 
но уникални пропуски 
направиха Юруков, Бо-
жов, Димитров и Баяно. 
В края бившият футбо-
лист на “белите” Нико-

лай Петров се опита да 
си изпроси дузпа в нака-
зателното поле, но полу-
чи заслужен втори жълт 
картон и бе отстранен от 
играта. 

Мъка срещу 
“Миньор”

Катастрофиралият 
срещу “Литекс” с 0:3 
“Миньор” дойде като 
аутсайдер за мача със 
“Славия” на “Овча ку-
пел”. Уви, още в начало-
то на срещата се видя, 
че на възпитаниците на 
Емил Велев няма да им 
е никак лесно. Новите 
попълнения на жълто-
черните Явор Въндев 
и Томаш Оклещек на-
бързо “разкриха” за-
щитниците на “белите”, 
които в пореден мач 
действаха изключи-
телно неориентирано. 
При тяхна грешка още 
в 8-ата минута Въндев 
откри резултата. Оттук 
до края на полувреме-
то “Славия” се разигра. 
Секунди след гола Хри-
стов пропусна от чиста 

позиция, а по-късно 
силни шутове на Пеев 
и Мансаров не намери-
ха целта. След половин 
час игра отново Хри-
стов се озова сам срещу 
вратаря, но не съумя да 
го преодолее. Стигна се 
до 33-ата минута, кога-

то Пеев изравни, след 
като засече с глава цен-
триране в пеналта. До 
почивката възможност 
се откри и пред Божов 
– вместо мигновено да 
стреля от десетина ме-
тра и да направи 2:1, 
нападателят реши да 
изчака защитник да го 
фаулира за дузпа. Рефе-
рът обаче не я отсъди. 

Втората част отно-
во започна с натиск на 
“Славия”, а Христов се 
отчете с поредния про-
пуск от чиста позиция. 
След това играта се за-
кучи, а в 69-ата минута 
при една от редките 
си атаки “Миньор” из-
лезе напред в резул-
тата след засечена от 
нисичкия Траянов с 
глава топка в мрежа-
та. До края атаките на 
“белите” бяха ялови и 
лесно предвидими, а в 
моментите, в които не 
лежаха на терена да 
бавят времето, гостите 
контраатакуваха опас-
но и можеха да напра-
вят успеха си още по-
изразителен. 

Кошмар 
под Аязмото

Ако срещу “Миньор” 
донякъде поражението 
бе незаслужено и мо-
жем да го отдадем на 
многото пропуски пред 
вратата на перничани, 

то в Стара За-
гора “Славия” 
наистина не 
приличаше на 
себе си. От пър-
вата до послед-
ната минута на 
двубоя “Берое” 
надигра „бели-
те” по всички 
показатели и 
зас лужаваше 
да запише още 
по-изразител-
на победа от 
крайното 2:1. 
Разбира се, не-
щата можеха да 
са различни до 
32-ата минута, 
до която играта 
бе сравнително 
равностойна. 

Малко преди тя да дой-
де Илия Илиев можеше 
да изведе “Славия” на-
пред в резултата, но от-
близо стреля в Скорчев. 
Глупава грешка на Фи-
лип Филипов, изпуснал 
Тодор Христов по левия 
фланг, доведе до 1:0. 
Оттам почти до края на 
двубоя славистите няма-
ха идея нито какво искат, 
нито как да го постигнат 
на терена. Срещу тях 
преминалият безслав-
но през “Славия” Петър 
Димитров изглеждаше 
като Диего Марадона, а 
друг от бившите слави-
сти при “зелено-белите” 
– Симеон Мечев, разда-
ваше пасове като Шави. 
Защитата на Емил Велев 
представляваше жалка 
картинка, а детинските 
грешки не позволяваха 
топката да бъде изнесе-
на по-напред от центъра 
на терена. По-лошото е, 
че в халфовата линия и 
в атаката също бе хаос. 
Все пак Илия Илиев из-
равни. Другият най-деен 
в “белите” редици – Ге-
орги Христов, спечели 
нарушение на 25 метра 
от вратата, а от изпълне-
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СТАТИСТИКА

XVI кръг, 27 февруари 2011 г.
“Калиакра” – “Славия” 0:1

“Славия”: 12. Петров, 18. Филипов, 6. Сечков, 22. Генев, 21. Дяков 
(77 – 25. Дениран), 27. Мансаров, 33. Баяно, 20. Р. Димитров (85 – 77. 
Пеев), 10. Юруков, 17. Божов (67 – 7. Илиев), 9. Христов.
Голмайстор: 0:1 Христов (19).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Юруков, Филипов, Мансаров.
Каварна, стадион “Калиакра”, 300 зрители.

XVII кръг, 5 март 2011 г.
“Славия” – “Миньор” (Перник) 1:2

“Славия”: 12. Петров, 18. Филипов, 6. Сечков, 22. Генев, 25. Дени-
ран (70 – 19. Кушев), 27. Мансаров (46 – 44. Жуниор), 33. Баяно, 77. 
Пеев, 20. Димитров (82 – 7. Илиев), 9. Христов, 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Въндев (8), 1:1 Пеев (33), 1:2 Траянов (69).
Съдия: Калин Людмилов.
Жълти картони: Сечков, Баяно.
София, стадион “Славия”, 1000 зрители.

XVIII кръг, 13 март 2011 г. 
“Берое” – “Славия” 2:1

“Славия”: 1. Кунчев, 18. Филипов, 35. Молдованов, 22. Генев, 21. Дя-
ков, 33. Баяно, 7. Илиев, 77. Пеев (56 – 19. Кушев, 10. Юруков (46 – 20. 
Р. Димитров), 9. Христов, 17. Божов (71 – 24. Цачев).
Голмайстори: 1:0 Т. Христов (32), 1:1 Илиев 84, 2:1 Ямуков 88.
Съдия: Ахмед Ахмед,
Жълти картони: Генев, Баяно, Кушев.
Стара Загора, ст. “Берое”, 4000 зрители.

ПРОГРАМА
“А” група

XIX кръг, 19 март (събота)
15:00 часа, стадион “Славия”
“Славия” – “Пирин”
В последните 5 сезона София Благоевград
2006/07   - -
2007/08   1:0 0:1
2008/09   2:3 2:3
2009/10   0:0 0:1*
2010/11   2:0 ??
*мачът се игра не в Благоевград, а в Кюстендил заради ремонт на 
стадион “Христо Ботев”

XX кръг, 2 април (събота)
15:00 часа, стадион “Локомотив”, Пловдив
“Локомотив” (Пловдив) – “Славия”
В последните 5 сезона Пловдив София
2006/07   0:0 0:1
2007/08   1:1 0:1
2008/09   0:2 2:1
2009/10   0:2* 3:1
2010/11   ?? 1:2
*мачът се игра на стадион “Славия” заради наказание
на “Локомотив”

 Четвъртфинал, 7 април (четвъртък)
 19:00 часа, стадион „Лазур”
 “Черноморец Бургас” – “Славия”

Ерисон Баяно и Филип Филипов бяха двама от дебю-
тантите в първия пролетен кръг срещу “Калиакра”

нието на фаула Илийка-
та бе безупречен – 1:1. 
И когато от “Славия” се 
искаше просто да за-
пази резултата, ново 
колективно безобра-
зие в отбрана позволи 
на Ямуков да вкара за 
крайното 2:1. 

Логично след този 
мач тръгнаха слухове, 
че Емил Велев ще напус-
не отбора. Каквото и да 

се случи, нещо спеш-
но трябва да се про-
мени до началото на 
април. Защото “Черно-
морец” е преодолим 
съперник на ¼-фина-
ла за купата, но с тази 
игра няма как да бъде 
победен. А ако това не 
стане, “Славия” ще из-
прати поредна нулева 
година. 

Иван ЖИКОВ

“А” група

Купа на България
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Отделно в състава има-
ше още редица доста 
добри футболисти, да 
не ги изброявам всич-
ките, че мога неволно 
да пропусна някое име. 
Нормално е и се при-
теснявах в началото, но 
всички от тима ме при-
еха добре, и за моя ра-
дост доста бързо навля-
зох в атмосферата на 
отбора. Но най-много 
ми помогна фактът, че 
бях титуляр и това ми 
даде необходимото са-
мочувствие да се нало-
жа в състава.

- През първите 
години на твоя пре-
стой в „Славия” не си 
на върха на атаката...

- Играех в сре-
дата на терена и като 
десен халф, но така се 
случи през пролетта на 
1999 година, че от на-
падателите ни един бе 
контузен, друг наказан 
и нямаше кой да играе 
като водач на нападе-
нието. Тогавашният ни 
старши треньор Сто-
ян Коцев ме пусна на 
върха на атаката и ня-
как ми пасна тази роля. 

- И започна със 
серията от голове. 
Дори в един мач вка-
ра цели четири...

- Да, това бе при 
победата ни над „Локо-
мотив” (Пловдив) с 6:1 

от 20 март 1999 годи-
на на нашия стадион. 
В следващите години 
вече играех винаги като 
таран. Позицията на 
централния нападател 
е такава, че той трябва 
да завърши резултатно 
атаката на своя отбор. 
Но, ако не е захранван с 
топки от халфовете или 
след пробиви по кри-
лата, нищо не може да 
направи. Особено, ако 
се играе в схема с един 
нападател, ако няма до-
бри пасове към него, 
той остава изолиран. 
За щастие в „Славия” ви-
наги имах много добри 
партньори в предни ли-
нии като Георги Бачев в 
най-силните му години, 

Асен Николов, Георги 
Владимиров и те, както 
и други мои съотбор-
ници, са ми помагали 
в това отношение. Не 
случайно преди да за-
мина за Русия през зи-
мата на 2002 година, за 
13 мача през есенния 
дял бях отбелязал 17 
гола. После съм си мис-
лил, че ако бях останал 
в „Славия” щях вероят-
но да поставя и голов 
рекорд. Но от друга 
страна офертата бе 
много добра и за мен, и 
за клуба.

- Макар да не 
стана голмайстор на 
годината, влезе в по-
четната десетка на 
най-добрите реализа-

Интервю6

За в ъ р н а л и я т 
се за пореден 
път в „Сла-

вия” Мартин Кушев 
безспорно е най-
авторитетното име 
в селекцията на „бе-
лите” за тази година. 
Той с охота се съглася-
ва за интервю за „бе-
лия” клубен вестник. 
Докато подготвям 
диктофона, голаджи-
ята с интерес разли-
ства последния брой 
на изданието и с ра-
дост установява, че 
и в родния му Троян 
има фенклуб на „Сла-
вия”. Така неусетно 
започва разговора ни 
с първите му стъпки 
на „Овча купел”:

- През лятото на 
1997 година, след един 
много добър за мен се-
зон в тима на „Спартак” 
(Варна), тогавашният 
старши треньор на „бе-
лите” Наско Сираков ме 
покани да се присъе-
диня към клуба. Тогава 
„Славия” направи мно-
го сериозна селекция с 
авторитетни имена като 
капитана на „Партизан” 
Вук Рашович, сръбските 
нападатели Любомир 
Воркапич и Предраг 
Катич, завърналите от 
чужбина Илиян Илиев 
и Станимир Стоилов. 

тори за клуба. Какво 
е за теб присъствието 
ти в тази почетна ли-
ста?

- Първо се над-
явам да се изкача още 
няколко места нагоре 
в подреждането. Иначе 
е повече от престижно 
да си сред най-добрите 
реализатори на клуб 
като „Славия”. Доста го-
дини съм в „белия” от-
бор и за мен е удовол-
ствие, че съм оставил 
някаква диря след себе 
си. Винаги съм играл 
за победа и затова ми 
е приятно, че съм дал 

нещо и аз за историята 
на „Славия”.  

- Освен с много-
то си голове с „бялата” 
фланелка участваш 
и в един куриоз: Ата-
нас Узунов ти показ-
ва червен картон...в 
съблекалнята на мача 
с „Левски” на 9 декем-
ври 1998 година. Как-
во точно се случи?

- Това стана при 
една от най-паметните 
славистки победи над 
„сините” с 3:0 в осмина-
финалния мач реванш 
за купата, след като 
първия двубой бяхме 
паднали с 0:2. Когато 
свърши първото полу-
време към сектор „В” 

Мартин
Кушев: „Славия” е моят дом”

Визитка:
- Мартин Кушев е роден на 25 август 1973 в Троян.
- В “А” група с екипа на “белия” тим дебютира през сезон 1997-1998 

и остава в състава до края на 1999 година. 
- На три пъти се завръща в клуба и е състезател на „Славия” в пе-

риода 2000-2001, 2002 и през настоящата 2011 година.  
- С отбора на “Славия” е изиграл в елитната ни група 110 мача. Ав-

тор е на 53 гола.
- С реализираните 53 шампионатни гола заема до момента по-

четното девето място във вечната ранглиста на реализаторите 
на клуба.

- В чужбина с успех защитава цветовете на немския „Саарбрюкен” 
през 1999-2000 година с 27 мача и 12 гола и руските първодивизионни 
състави „Шинник” (Ярославъл) в 2003-2004 година с 40 мача и 10 гола, 
и „Амкар” (Перм) в периода 2005-2010, за който записва 134 шампио-

натни срещи и реализира 35 гола.
- С тима на „Амкар” (Перм) е финалист за купата на Русия през 2008 година и играе в турнира 

Лига Европа.
- Има един мач в „А” националния отбор на страната.

Мартин Кушев и неговите съотборници ликуват след гола му във вратата 
на столичните „железничари”. Поредната „бяла” победа е факт. („Славия” 
– „Локомотив” (София) – 4:0, 30 ноември 2002 година, осминафинал за купа-
та на България) 
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стана една „закачка” 
между мен и техният 
стопер Иван Василев, 
при което след едно 
дърпане и мелле дой-
доха и други играчи, 
но нищо по различно 
от обичайното напре-
жение не е имало. При, 
което незнайно защо, 
страничният съдия от 
далечната страна е сиг-
нализирал на главния 
рефер за някакви мои 
неправомерни дей-
ствия и Атанас Узунов 
дойде в нашата събле-
калня, и каза четвърти 
номер да не излиза за 
второто полувреме. 
Това беше шок за всич-
ки, но за мое, а и на 
всички слависти удо-
волствие, моите съот-
борници успяха да спе-
челят срещата с 3:0 и да 
елиминираме „Левски”.

- При послед-
ния ти престой в „Сла-
вия” в тима се налагат 
и юношите на клуба 
Благой Георгиев, Ди-
митър Рангелов и Чав-
дар Янков. Какво би 
казал за тях?

- Те още от юно-
шеска възраст се откро-
яваха и показваха, че 
имат качества за първия 
отбор. Като се върнах 
от Германия видях в тях 
много голямо израс-

тване, за нямаше и една 
година време. Опитвал 
съм се да им помагам, 
за адаптацията им както 
и на мен са ми помага-
ли по-опитните в тима, 
когато започвах аз. И 
досега поддържаме 
приятелски отношения 
помежду си. Тримата 
са сериозни момчета и 
затова не съм изнена-
дан, че постигаха нещо 
в своята кариера. Няма 
труд, който да не се из-
плати, когато си отгово-
рен и се бориш да по-
стигнеш нещо. А и отбо-
ра на „Славия” е такъв, 
че ти дава възможност 
да постигнеш целите си. 
Политиката на клуба е 
такава, че когато си дал 
на състава, ти се дава и 
на теб възможност да 
се докажеш, било то в 
отбора, или в чужбина. 
Като достигнеш своя 
таван в България, не 
те спират да се реали-
зираш навън. Защото 
няма какво да се лъжем, 
истината е там.  

- През години-
те си работил с доста 
треньори в „Славия”, 
кой от тях би отличил?

- Не бих си по-
зволил, да изтъкна ни-
кой за сметката на друг, 
защото от всеки съм 

взел по нещо, а и всеки 
треньор е различен и 
си има своя концепция 
за игра и като тактиче-
ска постройка. Както 
сега например работя 
при Емил Велев, който 
си има своето виждане 
за играта и това е инте-
ресното за мен. 

- Ти самия виж-
даш ли се като тре-
ньор един ден?

- Към момента 
ми се играе още футбол 
и мисля, че има какво 
още да дам на „Славия”. 
Иначе имам вече ли-
ценз „А”, който изкарах 
преди две години, но 
смятам да завърша и 
да взема, и категория 
„Про”. Според мен бъде-
щето ще е такова, че 
за да работиш в даден 
клуб трябва да имаш 
този лиценз. Сега точно 
не ми се ще да се гово-
ря толкова напред във 
времето, но освен в тре-

ньорството с моя опит 
мога да бъда полезен и 
в организационната ра-
бота в един клуб. 

- Спомена своя 
голям опит. Дълги 
години играеш зад 
граница. Най-дълъг е 
престоят ти в „Амкар”. 
Какво би споделил за 
този период?

- За „Амкар” 
мога да разказвам с 
часове. Постигнахме 
най-големите успехи 

в историята на клуба. 
През 2008 година се 
класирахме четвърти 
в шампионата, а бяхме 
отборът с почти най-
малкия бюджет. Същия 
сезон останахме на 
косъм от спечелване на 
купата. Загубихме след 
дузпи от ЦСКА (Москва) 
след като водихме в ре-
зултата с 2:0 до 67-та ми-
нута. Играхме с „Фулъм” 
за Лига Европа и с мой 
гол ги победихме в ре-
ванша, но уви първият 
мач бяхме паднали с 1:3 
и отпаднахме. Сетне ан-
гличаните стигнаха до 
финала.

- В Русия за-
писваш и още едно 
постижение на второ 
място си във вечната 
ранглиста по брой от-
белязани голове от 
чужденец...

- Само Вагнер 
Лав е пред мен в това ав-
торитетно подреждане. 

Отдавам присъствието 
си в тази листа, на това, 
че добре съм си вършил 
работата. В Русия бях 
вече доста по-опитен. 
С годините разбираш, 
че трябва да направиш 
нещо, за да си някой. 
Но никак не е леко в 
чужбина. Там трябва да 
се доказваш всеки ден. 
Или си с една класа над 
тях или си заминаваш. 
Тук в България е обрат-
ното, мога и да греша, 

но имам усещането, че 
чужденците ги дигаме 
някак нагоре, а нашите 
играчи ги пренебрегва-
ме. Спомням си в „Шин-
ник” в първите два-три 
мача не ми вървеше и 
веднага ме извикаха от 
ръководството и ми ка-
заха в прав текст, че са 
платили за мен транс-
ферна сума и да се стя-
гам. 

- Завърна се в 
„Славия” след доста 
години, каква е раз-
ликата в сравнение с 
клуба, в който дойде 
за първи път преди 
повече от 13 години?

- Чудесната ма-
териална база, която е 
изградена сега с тези 
нови игрища и подо-
брени условия вътре в 
стадиона, няма нищо 
общо с времето на 1997 
година. Другото инте-
ресно нещо е, че тогава 
в състава имаше доста 
повече опитни играчи, 
а днес сме само трима, 
повечето са млади мом-
чета. Но това е добре за 
клуба. Иначе и тогава и 
сега целите са ни висо-
ки. Имаме потенциал 
да се класираме за Лига 
Европа и се надявам да 
го докажем в оставащи-
те двубои. Независимо 
от неприятната загуба у 
дома от „Миньор”, тряб-
ва в следващите мачове 
да играем винаги за по-
беда и да вложим всич-
ки сили в борбата за 
купата.  

- На финала 
сме на нашия разго-
вор какво е „Славия” 
за теб?

- Аз винаги съм 
го казвал: „Славия” за 
мен е като мой дом. Хо-
рата, с които съм рабо-
тил през всичките тези 
години са били винаги 
коректни спрямо мен, 
аз съм бил точен във 
взаимоотношенията 
си с тях и затова тук се 
чувствам като у дома си. 
Всеки ден като отивам  
на стадиона, все едно 
съм си в къщи.

Интервю на
Камен ОГНЯНОВ

В първия си сезон в „Славия”, когато в шампионата 
за 1997/98 година записва 25 мача и 3 гола

Много пъти имаше повод за радост Мартин Кушев 
след гол за тима на „Амкар” (Перм)
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В първите години 
на новото хилядолетие 
вратарите на най-ста-
рия български клуб ре-
дуваха колебливи със 
силни изяви. Тогава еки-
па на столичани носиха 
Виктор Георгиев, Евген 
Немодруг и Яне Нико-
лоски. Първите двама 
пазиха на славистката 
врата в редица разо-
чароващи мачове на 
стадиона в столичния 
квартал “Овча купел” и 
далеч от дома. Македо-
нецът Яне Николоски 
също дебютира слабо 
за “белите”. В две от дер-
битата с “Левски” той до-
пусна комични грешки 
и предизвика смеха на 
всички футболни запа-
лянковци у нас. В пър-
вите години на новото 
хилядолетие славистите 
натрупаха множество 
загуби от своя стар съ-
перник, но Николоски 
е един от малкото вра-
тари на “Славия”, кои-
то имат победи срещу 
“Левски” и ЦСКА. През 
пролетта на 2002 годи-
на “белите” победиха 
“червените” с 2:0 на ста-
дион “Българска армия” 
в мач от плейофите на 
първенството. Най-сил-
ният мач на македонеца 
с екипа на столичани е 

победата срещу “сини-
те” с 2:1 на “Георги Ас-
парухов” през пролетта 
на 2003 година. Тогава 
левскарите повеждат с 
ранен гол и освен това 
получават право да из-
пълнят дузпа. Яне Нико-
лоски спасява 11-метро-
вия наказателен удар, 

записа множество сил-
ни мачове с екипа на 
най-стария български 
клуб. Армандо дори 
един път се разписа в 
полза на “Славия” при 
изпълнение на дузпа в 
мача срещу смолянския 
“Родопа” (1:2) в София 
през пролетта на 2004 
година. Дълго време 
Славчо Тошев пък беше 
любимец номер едно 
на женската половина 
от славистката публика. 

Качествените вратари - 
запазена марка на “Славия” 

Една от най-характерните черти за отбора на “Славия” през годините винаги е било при-
съствието на качествените вратари. В славната клубна история на “белите” не едно и 
две са били имената, които са довеждали до отчаяние противниковите нападатели във 
възловите дербита. Симеон Симеонов, Георги Гугалов, Антонио Ананиев и Здравко Здрав-
ков са само една малка част от футболистите с номер едно, заради които могат да бъдат 
написани десетки страници от клубния ни вестник. 
Неслучайно в настоящия брой на слависткото издание сме отделили специално внимание 
на наследниците на гореспоменатите имена, които играха и продължават да играят за 
“Славия” след началото на 21-и век.

Поредно 
спасяване на 
Славчо Тошев 
респектиращо 
дори органите 
на реда

любимците на публика-
та. Армен Амбарцумян, 
който се славеше като 
една от лудите глави 
в българския футбол, 

Армен 
Амбарцумян 
се отличи на 
вратата на 
„белия” клуб 
освен с добри 
изяви и с 
реализиран гол

бит от Георги Чиликов. 
След това с голове на 
Кирил Джоров и Георги 
Владимиров славистите 
драматично обърнаха  
резултата до 2:1 в своя 
полза. За момента това 
е единствената победа 
на “белите” в официален 
мач срещу изконния 
спортен съперник за но-
вия век. 

Николоски бе на вра-
тата на “Славия” при до-
макинската загуба с 2:5 
от “Левски”, тогава най-
старият български клуб 
водеше с 2:1 на почив-
ката и бе по-добрият от-
бор на терена, но много 
изненадващо допусна 
цели четири безответни 
гола през второто полу-
време. 

Други двама от стра-
жите, пазили славистка-
та врата, се отличаваха 
с огромна екстрава-
гантност и бяха сред 

 Кирев чака своя шанс да застане 
на вратата на „Ювентус“

Неслучайно Амбарцу-
мян на няколко пъти 
получи повиквателни за 
националния отбор на 
Армения, докато Тошев 
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дори записа два 
мача в груповата 
фаза на шампи-
оната на плане-
тата и привлече 
вниманието на 
множество клу-
бове от различ-
ни европейски 
страни. Малко 
преди началото 
на 2011 година 
Райс Мболи бе 
продаден на 
руския елитен 
“Криля Советов” 
(Самара). Ал-
жирецът в два 
поредни сезона 
заслужено бе избиран 
за най-добър вратар в 
България.

Наследникът му Сте-
фано Кунчев за момента 
редува неуверени със 
стабилни изяви. Мла-

Личности 9
записа мачове с екипа 
на младежкия национа-
лен отбор на България. 
Двамата се отличаваха с 
“котешки рефлекс” и не 
оставяха никакъв шанс 
на противниковите фут-
болисти при центрира-
ните топки в наказател-
ното поле. 

Друг от вратарите, 
оставили трайна сле-
да в “Славия” е Йордан 
Господинов. Премина-
лият през много отбори 
страж също се отличава-
ше с прекрасен рефлекс 
и в много мачове спаси 
“белия” отбор от тежки 
загуби с голям резултат. 
През 2010 година клуб-
ното ръководство реши, 
че повече не се нуждае 
от услугите на Госпо-
динов и той първо бе 
преотстъпен на “Локо-
мотив” (Мездра), а след 
това бе трансфериран в 
“Калиакра” (Каварна). 

Младият Марио Ки-
рев със сигурност си ос-
тава една от гордостите 
на “Славия” в последно-
то десетилетие. През ес-
ента на 2008 година вра-
тарят записа едва осем 
мача с екипа на столича-
ни, но те го изстреляха в 
друга орбита. В начало-
то на следващата година 
бе продаден на итали-
анския гранд “Ювентус”. 

Вратарите на “Славия” през ХХІ век:
Виктор Георгиев  2000-2002 година    21 мача 
Славчо Тошев 2000-2006 година    39 мача
Яне Николоски 2001-2003 година    33 мача
Евген Немодруг 2001-2002 година    14 мача
Емил Петров    2001-                45 мача
Армен Амбарцумян  2003-2007 година    63 мача, 1 гол
Марио Кирев  2007-2009 година     8 мача
Йордан Господинов 2007-2010 година 44 мача
Райс Мболи 2009-2010 година 27 мача
Стефано Кунчев   2010-   15 мача

До момента бившият 
младежки национал на 
България няма официа-
лен мач за гранда от То-

рино, като последова-
телно бе преотстъпван 
в швейцарските “Грас-
хопър” и “Тун”. “Белият” 
клуб може да се гордее 
с трансфера на Марио 

Кирев в “Ювен-
тус”, тъй като 
само много мал-
ко футболисти 
в света могат да 
се похвалят, че 
са собственост 
на именит от-
бор като “биан-
конерите”. 

Друга перла 
в най-новата 
вратарска исто-
рия на “белите” 
е Райс Мболи. 
А л ж и р е ц ъ т 
дойде в “Сла-
вия” като абсо-

лютно неизвестен на 
световната футболна 
общественост и записа 
редица стабилни изяви 
в наказателното поле на 
най-стария български 
клуб. През пролетта на 
2010 година Мболи бе 

на проби в “Манчестър 
Юнайтед”, а след това 
попадна в състава на 
Алжир за световното 
първенство в Република 
Южна Африка. Стражът 

дият страж допусна се-
риозни колебания във 
важни мачове, но спа-
сяваше “Славия” в доста 
от трудните моменти. 
По време на зимната 
подготовка в началото 
на 2011 година младеж-
кият национал наруши 
вечерния час в лагера 
на отбора и заслужено 
бе глобен от клубното 
ръководство. Сега е ам-
нистиран и отново се 
разчита на него. 

Дъ л го го д и ш н и я т 
страж Емил Петров пък 
носи екипа на “белите” 
от 2001 година насам. 
Петров, играл за мла-
дежкия национален 
отбор на България, бе 
преотстъпван в по-сла-
би отбори и все още 
не може да се наложи 
като титуляр. Въпреки 
всичко той търпеливо 
очаква  всеки шанс, кой-
то получава от страна 
на треньорското ръко-

тив” (София) миналата 
есен Емил Петров вле-
зе като резерва заради 
изгонването на Стефано 
Кунчев. Любопитното 
в случая е, че Петров в 
два поредни мача пази 
на вратата на “белите” 
със счупен пръст на 
ръката, което още един 
път свидетелства за ог-
ромното му мъжество и 
желание за изява. 

Въпреки несполуки-
те в борбата за участие 
в европейските клубни 
турнири качествените 
вратари си остават запа-
зена марка за “Славия”. 
За това свидетелства 
интересът към “бели-
те” стражи от страна 
на богатите клубове от 
различни краища на 
Европа. Пожеланието 
към славистките врата-
ри е да имат съществен 
принос за класирането 
на тима за турнирите на 
УЕФА, тъй като най-чер-

водство. През февруа-
ри тази година Петров 
стана баща на момиче, 
което е допълнителен 
стимул за него в трени-
ровките със “Славия”. 

В дербито с “Локомо-

ната и ужасяваща серия 
без европейски мачове 
за най-стария българ-
ски клуб продължава 
вече 15 години.

     Асен ДАСКАЛОВ

Високите 
топки не 
бяха проблем 
за Йордан 
Господинов 

В последните 10 години 
Емил Петров радва запа-
лянковците на „Славия“ 
със стабилните си изяви

Райс Мболи 
прослави 

„белите“ дори 
в Република 

Южна Африка
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Пъ р в о н а ч а л -
но поканата 
е отправена 

към българския на-
ционален отбор. Три-
кольорите, обаче не 
могат да се съберат и 
този вариант отпада. 
Не е достатъчно бое-
способен и проекто-
олимпийският тим на 
нашата страна. За да 
не понесат финансови 
санкции, заради про-
валената контролна 
среща, от Българския 
футболен съюз реша-
ват да изпратят някой 
клубен отбор. Спират 
се на „Славия”. Както 
се оказва в послед-
ствие - един изключи-
телно правилен избор.  

Съставът на „кари-
оките” е в подготовка 
за участие в Олимпий-
ските игри в Атланта. 
Тимът се води от ле-
гендата Марио Загало, 
който е триумфирал 
четири пъти като све-
товен шампион - два 
като играч и по вед-
нъж като селекционер 
и помощник треньор. 
Последният път е само 
преди няколко месеца 
на първенството на 
планетата в САЩ. Из-
браниците на големия 
треньор са млади фут-
болисти, но някои от 
тях вече са истински 
звезди. Сред тях се от-
крояват: Роналдо, Ро-
берто Карлош, Дида, 
Зе Мария, Флавио 
Консейсао, Леандро, 
Савио и Жуниньо Па-
улиста, една наистина 
респектираща армада. 
От тях само първият не 
успява да се освободи 
от ангажиментите си с 
европейския си клуб 
„Айндховен” и не идва 
за мача, но останалите 
са на разположение на 
своя треньор.

Славистите прис-
тигат със самолет в 
Бразилия, в разгара на 
предсезонната си под-
готовка. Ето какво си 
спомня един от игра-
чите на „белите” Кирил 
Качаманов: „Кацнахме 
в столицата Бразилия, 

Славистите с повече от достойно 
представяне срещу великата Бразилия

Изключително малко са на брой клубните състави в света излизали в приятелски мач с 
националния отбор на най-великата футболна сила на планетата Бразилия. Сред тях е и 
„Славия”. Това става на 11 февруари 1996 година. От тогава изминаха вече точно 15 години 
и е редно да припомним този славен епизод от историята на най-стария роден клуб.

където се състоя и 
самата среща. Посре-
щането беше уникал-
но. До хотела цялото 
движение бе отцепе-
но имахме и специа-
лен ескорт. Над нашия 
автобус през цялото 
време кръжеше хели-
коптер, който преда-
ваше пряко събитието 
по телевизията.”

Мачът е предви-
ден да се играе на 
централния стадион 
в града носещ името 
на великия футболист 
Гаринча. Португал-
ският менажер Мауро 
Бернабей, който орга-
низира мача, е пред-
ставил българския 
тим като национал-
ната единадесеторка 
на страната ни. Това 
провокира небивал 
интерес и на трибу-
ните на стадиона има 
40  000 зрители. Бук-
вално няма празно 
място. Темперамент-
ната бразилска пуб-

лика създава едно чу-
десно настроение, но 
невъобразимият шум, 
който вдига торсидата 
не стряска избрани-
ците на треньора на 
„Славия”. Стоян Коцев 
започва със следните 
единайсет: Здравко 
Здравков, Владимир 
Иванов, Стоян Ацаров, 
Стефан Колев, Кирил 
Качаманов, Мариус 
Уруков, Диян Ангелов, 
Наско Сираков, Петър 
Цветанов, Николай 

Праматаров и Дими-
тър Тотев. Срещу тях 
Марио Загало проти-
вопоставя: Дида, Зе 
Мария, Наркишо, Кар-
линьос, Андре, Ама-
рал, Флавио Консей-
сао, Соуса, Жамели, 
Савио и Леандро. Гла-
вен рефер на срещата 
е представителят на 
домакините Антонио 
Перейра дос Сантош.  

С чудесно органи-
зирани действия бъл-
гарската отбрана осу-
етява опитите на бра-
зилските нападатели 
да открият резултата. 
Превъзходни прояви 
има и вратарят Здрав-
ко Здравков, който 
спасява на няколко 
пъти мрежата си от 
сигурно попадение. 
Първата част завърш-
ва без гол. На почив-
ката за „белите” влизат 
Атанас Киров и Антон 
Димитров, сменили 
Наско Сираков и Пе-
тър Цветанов, а в хода 
на играта се появяват 
още и Михаил Захари-
ев и Цветозар Дермен-
джиев, на местата на 

Диян Ангелов и Нико-
лай Праматаров. Бра-
зилският наставник, 
недоволен от нулевия 
резултат на почивката, 
също прави смени и 
втората част започват 
Зе Елиаш и Бето, а на-
пускат Амарал и Соуса. 
На пейката остават 
Жуниньо Паулиста и 
Роберто Карлош.

Ето как предава 
събитията от второ-
то полувреме старши 
треньорът на „Славия” 
Стоян Коцев: „Стояхме 
доста добре на тере-
на. И според мнението 
на всички стана един 
много добър мач. Ние 
само можем да съжа-
ляваме за нашите по-
ложения, създадени 
от Наско Сираков, още 
през първата част и 
Николай Праматаров, 
които за съжаление не 
бяха оползотворени. 
Сетне дойдоха и двата 
гола на Савио. Първи-
ят бе отбелязан чак в 
70-та минута и стана 
след грешка на Антон 
Димитров. Той изпус-
на Савио и последният 
реализира сам срещу 
Здравко Здравков. 
При второто попаде-
ние на домакините съ-
дията отсъди абсолют-
но измислена дузпа за 
бразилците. Нямаше 
никакво нарушение на 
Стефан Колев, но зна-
ем какви артисти са 
латиноамериканците. 
И така седем минути 
преди края падна и 
вторият гол. За апо-
строфиране на отсъж-
дането, реферът изго-
ни от игра Атанас Ки-

Факсимиле от най-тиражния бразилски вестник 
“Jоrnal de Brasilia”, който е посветил цялата си пър-
ва страница на мача на Бразилия със „Славия”

Почетният плакет връчен на състава на „белите” 
от президента на бразилската футболна федерация 
Рикардо Тейшейра

15 години от визитата 
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ров. Макар останали с 
десет души, не позво-
лихме да получим нов 
гол. Смятам, че от БФС 
много правилно реши-
ха да изпратят именно 
нас в Бразилия, защото 
се представихме мно-
го добре, а други биха 
брали голям срам. 
Навсякъде се афиши-
рахме като клубен от-
бор, не сме крили, че 
не сме олимпийския 
тим на България, дори 
раздадохме сувенири 
с емблемата на “Сла-
вия”.”

Добрата игра на сла-
вистите е оценена по 
достойнство и от Ма-
рио Загало. Ето какво 
споделя наставникът 
на „кариоките” пред 
телевизионния канал 
„Глобо”, който трансли-
ра директно срещата: 
”Беше ни много труд-
но. Головете паднаха 
чак в края. Българите 
показаха отлична за-
щита, а и вратарят им 
спаси някои опасни 
положения. Мога да 
кажа, че след този мач 
отборът ми е готов за 
олимпиадата.” 

Там футболистите 
от страната на кафето, 
след добри игри пе-
челят бронзовите ме-
дали. От своя страна, 
с тази среща славис-
тите натрупват мно-
го ценен опит, който 
ще им бъде полезен в 

пролетните битки по 
пътя към титлата. За 
награда ръководство-
то оставя тима два дни 
в Рио де Жанейро и 
играчите разпускат на 
прочутия плаж „Копа 
кабана”. Отиват и на 
легендарния стадион 
„Маракана”.

Страниците 
подготви:

Камен ОГНЯНОВ

Кирил Качаманов: „Когато стъпихме на стади-
он „Мане Гаринча” в столицата Бразилия и видя-
хме препълнените трибуни с над 40 000 зрители, 
разбрахме колко отговорен двубой ни предстои 
и колко сериозно подхождат към нас домакините. 
Те бяха водени от Марио Загало, който тогава бе 
в зенита на кариерата си. Аз пазих Савио, играч 
на „Реал” (Мадрид). Усещането от цялото преби-
ване в една страна, където футболът е религия е 
невероятно, чувстваш се някак съвсем различно. 
Тогава, всичко това ни подейства и като че ли съ-
умяхме да се мобилизираме и колкото, и непод-
готвени да бяхме стана един интересен, и срав-
нително равностоен мач. Загубихме с 0:2 след два 
късни гола на Савио, вторият от дузпа. Но опитът, 
който натрупахме бе много ценен за нас, а и пре-
живяването остава за цял живот.”   

Диян Ангелов: „За Бразилия мога да кажа, че 
там просто си мирише на футбол. Стадионите, 
публиката, въобще цялата атмосфера е пропита с 
този дух. Навсякъде се чувства това. Дори по ули-
ците и в парковете. Те живеят с тази игра.” 

Мариус Уруков: „Пристигнахме няколко дни 
след края на прочутия карнавал в Рио де Жа-
нейро. На плажа Копа-
кабана си направихме 
тренировка. Имах усе-
щането, че в този град 
се играе футбол 24 часа 
в денонощието. Имаше 
много игрища с осветле-
ние и децата ритаха по цял ден. На самия стадион, 
на който играхме ни посрещнаха 40 000 зрители, 
които създадоха изключителна атмосфера за 
игра. Мен ме впечатли и друго, тревата бе доста 
по-различна от тези в Европа. Някак мека и топка-
та като падне на нея не отскача, а остава. Това от 
своя страна я прави по-лесна за водене, но тряб-
ва да свикнеш и да я ритнеш отдолу. При нас е по-
различен начин подстригана тревата, по-твърда е 
и няма проблем да я бутнеш и от по нагоре. Сами-
те пък бразилци, не могат да не играят с топката. 
Всеки иска да я пипне, да направи някакъв трик с 
нея. Три-четири пъти повече ще я ритне, отколко-
то трябва, в кръвта им е. Това в Европа липсва, тук 
се набляга много и на играта без топка и се гледа 
да не се задържа дълго.”

Стефан Колев: „Тогава се получи един много 
здрав мач. Усещането да си на терена и срещу теб 
да е Бразилия е невероятно. То не може да се оп-
ише с думи. Това остава като спомен за цял жи-
вот и си щастлив, че си играл с тези велики фут-
болисти, защото мнозина други не могат да имат 
този шанс. Хората са светлинни години пред нас и 

като техника, и като тактика, и като организация, 
въобще като цяло. Жалкото е, че ние не искаме 
да се поучим от това, което те правят, а правим 
всичко на парче. Опитът, който се трупа в подоб-
ни мачове е безценен.” 

Владимир Иванов: „Преди старта на пролет-
ния дял през 1996 година играхме в столицата 
Бразилия с олимпийския отбор на кариоките. 
Стадионът беше пълен. Зрителите, създадоха 

една много добра ат-
мосфера. Смятам, че 
играхме доста добре. В 
Бразилия бяхме десе-
тина дни, които минаха 
като един миг. Прека-
рахме много добре, с 

доста емоции, много веселба. Ходихме и на про-
чутия плаж Копакабана. Дори тренирахме на 
плажа, къпехме се в морето, въобще пазя само 
добри спомени от това ни турне.”

Атанас Киров: „За визитата ни в Бразилия 
мога да говоря с часове. Но за мен най-важно-
то нещо, което стана там бе, че осъзнахме колко 
е сплотен и задружен отборът. Как, за разлика 
от други състави, при нас няма групички, а има 
много сериозен колектив. Това стана точно пре-
ди началото на втория полусезон и спомогна 
много за увереността ни, че можем да постигнем 
нещо голямо в този шампионат.”

Здравко Здравков: „Беше едно вълнуващо 
преживяване. Дори си носех видеокамера да за-
снема престоя ни там. Играхме пред 40 000 души 
и се представихме повече от добре. Савио откри 
резултата чак в 70-ата минута. А малко преди 
края, пак той, отбеляза от дузпа. Радвам се, че то-
гава ръководството на „Славия” организира тези 
приятелски мачове, защото тези събития остават 
в спомените на всеки един от нас, а и са от голя-
мо значение за престижа на клуба.”

Славистите 
си спомнят

Стефан Колев 
напълно обез-
личава бразил-
ския нападател 
Амарал през 
първата част 
и това кара 
Марио Загало 
да го замени на 
почивката

Повече от час български-
те футболисти не позво-
ляват на своите домаки-
ни да отбележат гол

в страната на кафето
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За пореден път 
феновете на 
най-стария ро-

ден клуб плащат за 
глупостите, извършени 
от фракциите на други 
фенклубове от София. 
Мина седмица след не-
адекватната намеса на 
полицията на дербито 
„Левски” – ЦСКА в Со-
фия, когато преди на 
пръв поглед безобиден 
двубой, какъвто беше 
„Славия” – „Миньор”, 
нашата полиция отново 
показа, защо българ-

ската поговорка „след 
дъжд качулка” е толкова 
популярна.

С отворена едва 
една (!) врата от левия 
вход на сектор „А” бяха 
пропускани привърже-
ниците на столичния 
тим след изключител-
но щателна проверка. 
Цивилни полицаи пък 
проверяваха в детайл 
всяко едно знаме на „бе-
лите” ултраси. Върхът 
на всичко беше, когато 
възрастен човек, види-
мо около 70-75 годишен 

с бастун, бе претърсен 
изцяло, а бастунът му 
бе „проверен”, за да 
бъде допуснат на ста-
диона с това потенци-
ално „оръжие”. Всичко 
това забави влизането 
на трибуните и много 
хора изпуснаха първи-
те 5-10 минути от мача. 

„Това е прецедент! 
Ние ли сме най-голе-
мите престъпници по 
стадионите в Бълга-
рия?”, коментираха фе-
нове на „белите”. Нещо 
повече, агитката на 

„Славия” никога не е из-
дигала расистки транспе-
ранти, не е гърмяла бом-
бички и не е чупела огра-
ди на стадион. Ето защо 
тези действия биха могли 
да се класифицират само 
и единствено като „отби-
ване на номера”.

Както знаете, това не е 
първият подобен случай. 
Геноцидът срещу по-мал-
ките агитки не е нещо 

Полицейщината на стадион 
„Славия” продължава

Опашката от хора пет мину-
ти преди началото на двубоя, 
заради щателната проверка на 
органите на реда

Повече от колкото Со-
фия – Виена е пътят до 
Каварна и обратно. Въ-
преки това група от пет-
найсетина ултраси не се 
уплаши да отиде за два 
дни до морето. Незави-
симо че температурата 
по време на самия дву-
бой се очакваше да бъде 
много ниска. И тя наис-
тина бе такава: смразя-
ващ студ от минус десет 
градуса, който обаче не 
успя да вледени страсти-
те на феновете и те пяха 
до последния съдийски 

Както писахме преди, ултрасите си изработи-
ха и поръчаха страхотен нов фенски аксесоар: 
суичъри. Върху тях можете да видите изписа-
на с римски цифри годината на основаване на 
„Славия” МСМХІІІ. Новите суичъри на агитка-
та бяха демонстрирани в първото домакинство 
за годината и впечатлиха всички на стадиона.

„Белите” фенове изминаха над
1100 км до Каварна и обратно

сигнал. Това трябва да 
служи за пример на пове-
чето привърженици как 
се подкрепя любимия 
отбор, независимо от 
разстоянието, времето и 
всичко останало. Факли-
те, които бяха запалени 
и напитките, които бяха 
изпити в гостуващия сек-
тор, помогнаха на ултра-
сите да издържат в уни-
калния студ. 

Славистите очакват 
силна подкрепа на госту-
ването за Купата с „Чер-
номорец” на седми април 
(четвъртък). Те призова-
ват да си вземете отпуска 
отсега или да се освобо-
дите от лекции, защото 
мачът е със съдбоносно 
значение за „Славия” и 
амбициите за Европа.

ново. От това редовно 
си патят феновете на 
„Локомотив” (София), 
„Литекс”, „Черноморец” 
и други. Полицията оба-
че постигна и друга своя 
цел: изгони всички деца 
под 18-годишна възраст 
от стадиона, които бяха 
дошли да погледат лю-
бимия си отбор. От сега 
нататът всеки непълно-
летен славист ще влиза 
на стадиона с нотари-
ално заверена деклара-
ция от родители... 

 Ангел ГЕОРГИЕВ

„Белите” ултраси не пропуснаха и най-отдалеченото от София гостуване:
 това в Каварна
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Бившият играч 
на „белите” Га-
лин Иванов по-

лучи неприятна конту-
зия в бедрото след по-
следния си мач срещу 
тима на „Инглощад” на 
шести февруари. Така 
той вече цял месец гле-
да своите отстрани и 
изпусна цели пет дву-
боя, в които „Арминия” 
се закотви твърдо сред 
изпадащите. Осем кръ-
га преди края на пър-
венството във Втора 
Бундеслига тимът на 
Билефелд има само 13 
точки от 27 мача и е на 
цели 16 от спасението. 
Галин засега има запи-
сани три мача, в което 
не се е разписал и по 
всичко личи, че той ще 
си търси нов тим от ля-
тото. В пресата се поя-
ви информация, че тре-
ньор на „Арминия” пък 
може да стане Павел 
Дочев, който скоро бе 
наставник и на ЦСКА.

На другия полюс е 
отборът на Асен Кара-
славов „Гройтер Фюрт”, 
който до последно ще 
се бори за промоция 
в Първа Бундеслига. 
В момента тимът на 
бранителя заема пето 
място на три точки от 
третата позиция и на 
пет от втората. Асен е 
доста убедителен в из-
явите си, когато играе. 
Засега според автори-
тетното списание „Ки-
кер” бившият капитан 
на „Славия” е на трето 
място по рейтинг сред 
съотборниците си в 
„Гройтер Фюрт”. Ексна-
ционалът е със средна 
оценка от изиграните 
си 13 мача 2.90, като 
единицата е най-висок 
бал, а пет най-слаб. От-
борът на Караславов в 
момента е 

с най-голям 
рейтинг 

от всичките, което го-
вори за изявите на иг-
рачите и потенциално-
то им влизане в Първа 
Бундеслига. Асен Ка-
раславов има вече в 
кариерата си 76 мача 

Галин Иванов и „Арминия” последни,
Рангелов бележи в дербито на Тел Авив

във Втора Бундесли-
га, четири гола и две 
асистенции, и е сред 
най-стабилните играчи 
в тима. Той скоро ще се 
завърне в игра, защото 
за съжаление отсъства 
от терените вече един 
месец поради разтеже-
ние на бедрен мускул. 
Травмата е получена 
в последния мач на 
тима му от двайсетия 
кръг срещу „Алемания” 
(Аахен) - 2:2.  Преди 
срещата Карата е из-
питвал силни болки, но 
въпреки това е стиснал 
зъби и е пожелал да иг-
рае. Очаква се Асен да 
се завърне в игра съв-
сем скоро, още в 26-ия 

или 27-ия кръг на пър-
венството. 

Отборът на Благой 
Георгиев „Терек” (Гроз-
ни) започна със загу-
ба в първия кръг на 
руското първенство. 
Тимът на любимеца на 
феновете на „Славия” 
загуби от шампиона на 
Русия „Зенит” с 0:1. Това 
бе и официален дебют 
за холандската леген-
да Рууд Гулит начело 
на „Терек”. Националът 
игра цял мач за своя 
тим, а единственият 
гол в мача падна в 14-
ата минута и бе дело на 
Данко Лазович, който 
получи хубав пас от 
Дани.Отборът на „Те-

рек” се противопос-
тави добре на своя 
именит съперник, а 
Благо не спираше да 
тормози с центрира-
ния защитата на шам-
пионите и 

получи добра 
оценка 

от своя треньор. 
Всичко това служи 
за опровержение на 
появилата се в меди-
ите „информация”, че 
Рууд Гулит ще забие 
Благо на резервна-
та скамейка или ще 
му търси нов отбор. 
Ръководството на 
„Терек” в лицето на 
президента Рамзан 
Кадиров  пък постави 
на холандеца задача 
да класира отбора в 

зона Евро-
па, тоест 
между пър-
вите пет 
състава във 
футболното 
първенство 
на Русия. 

Д р у -
га „бяла” 
з в е з д а , 
Д и м и т ъ р 
Ра н ге л о в , 
вече може 
да се смята 
за една от 
з в е з д и т е 
на футбола 
в Израел 
след гола, 
който от-
беляза в 

дербито между него-
вия „Макаби” (Тел Авив) 
и „Апоел” (Тел Авив). 
Българският национал 
се чувства комфортно 
там, а и вече се радва 
на далеч повече внима-
ние от страна на всички 
медии. Нещо, което не 
се е случвало на остана-
лите българи играещи 
в същото първенство. 
Отличните му изяви 
стигнаха и до България 
и неотдавна той даде 
обширно интервю за 
водещ български еже-
дневник. На фона на 
всичко това е странно 
липсата на повиквател-
на за предстоящите два 
мача на националния 
отбор в края на месеца.

Ангел СЛАВЧЕВ

Въпреки добри-
те си изяви Ди-
митър Рангелов 
не попадна сред 
избраниците на 
Матеус за пред-
стоящите мачо-
ве на трикольо-
рите

Благой Георгиев приключи с подго-
товката си за новия сезон и стар-
тира силно с екипа на „Терек”
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Пр о л е т н и я т 
полусезон до-
несе очаква-

ното от стотици деца 
и юноши оживление 
на футболната база на 
стадион „Славия”. „Бе-
лите” таланти са за-
редени с оптимизъм 
и готови да се борят 
до край за честта на 
клубната фланелка и 
по-добро класиране.

Юношите Старша 
„А” разнебитиха като 
гост „Локомотив” 
(Пловдив) с 4:1 в пър-
вия пролетен кръг и 
така заявиха претен-
циите си за титла в 
групата. 

Възпитаниците на 
Милчо Евтимов от 
Младша „А” започнаха 
с равенство 1:1 като 
гост срещу борещия 
се за оставане „Пи-
рин” и така удължиха 
серията си без загуба 
на 12 срещи, в които 
са записали 9 успеха 
и 3 равенства, а от 
водача „Левски” ги де-
лят само 6 точки. 

Очакваме пози-
тивни резултати и от 
представителите ни 
в столичните първен-

ства. За повечето тре-
ньори в школата това 
е преходна година, а 
тимовете им още не 

са окомплектовани, 
но въпреки това мом-
четата се борят за 
челни класирания и 

трофеи от турнира за 
Купата на Българския 
футболен съюз. С 
малко повече късмет 
и силна игра, вярва-
ме, че те ще успеят. 

Радващо е, че два 
наши тима от „Б” 
формациите вече са 
на полуфинал в над-
преварата за купата 
на БФС. При юноши-
те младша възраст, 
родени 1995 година, 
славистите приемат 
„Спартак” (Пловдив) 
на своя стадион на 
30 март от 14.30 часа. 
На следващия ден 
старшата възраст „Б” 
(1993 година) излиза 
в Ловеч срещу мест-
ния „Литекс” в битка 
за финала. Двубоят 
отново е с начален 
час 14:30.  

XIX кръг
„Пирин” - „Сливен” 3:0
„Ботев 2002” - „Пирин 2001” 1:1
„Чавдар” - „Черноморец” 0:2
„Добруджа” - „Видима-Рак.” 0:0
„Литекс” – ЦСКА 2:0
„Етър” - „Любимец” 0:1
„Левски” - „Черно море” 3:0
„Локомотив” (Пд) - „Славия” 1:4
„Локомотив” (Сф) - „Берое” 2:0

XVII кръг
„Локомотив” (Пд) - „Берое” 2:1
„Литекс” – ЦСКА 3:1
„Черноморец” - „Ботев 2002” 3:0
„Пирин” - „Славия” 1:1
„Левски” - „Черно море” 2:0
„Локомотив” (Сф) - „Сливен” 2:1
„Векта” - „Спартак-С” 1:3
„Чавдар” - „Пирин 2001” 1:0

XVI кръг – 05.03 
”ОФК Костинброд” – „Лъвчета” 
”Локо” (Сф) – „Славия” 
ЦСКА – „Левски-Рак.” 
”Витоша” – „Интер” 
”Локо 101” – „Септември” 
”Чавдар” – „Академик”

XVII кръг – 12.03 
”Академик” – „Локо 101” 
”Люлин” – „Витоша” 
”Интер” – ЦСКА 
”Левски-Рак.” – „Локо” (Сф) 
”Славия” – ОФК „Костинброд”
„Лъвчета” – „Левски” 

XVIII кръг – 19.03 
”Левски” – „Славия” 
ОФК „Костинбр.” – „Левски-Рак.” 
”Локо” (Сф) – „Интер” 
ЦСКА – „Люлин” 
”Витоша” – „Септември” 
”Локо 101” – „Чавдар”
 
XIX кръг – 23.03 
”Академик” – „Витоша” 
”Септември” – ЦСКА 
”Люлин” – „Локомотив” (Сф) 
”Интер” – ОФК „Костинброд” 

”Левски-Рак.” – „Левски” 
”Славия” – „Лъвчета” 

XX кръг – 26.03 
”Лъвчета” – „Левски-Рак.” 
”Левски” – „Интер” 
ОФК „Костинбр.” – „Люлин” 
”Локо” (Сф) – „Септември” 
ЦСКА – „Академик” 
”Витоша” – „Чавдар”
 
XXI кръг – 02.04 
”Локо 101” – „Витоша” 
”Чавдар” – ЦСКА 
”Академик” – „Локо” (Сф) 
”Септември” – ОФК „Костинбр.” 
”Люлин” – „Левски” 
”Интер” – „Лъвчета” 
”Левски-Рак.” – „Славия”
 
XXII кръг – 09.04 
”Славия” – „Интер” 
”Лъвчета” – „Люлин” 
”Левски” – „Септември” 
”ОФК „Костинбр.” – „Академик” 
”Локо” (Сф)– „Чавдар” 
ЦСКА – „Локо 101” 
XXIII кръг – 13.04 
”Локо 101” – „Локо” (Сф) 
”Чавдар” – ОФК „Костинбр.” 
”Академик” – „Левски” 
”Септември” – „Лъвчета” 
”Люлин” – „Славия” 

”Интер” – „Левски-Рак.”
 
XXIV кръг - 16.04 
”Левски-Рак.” – „Люлин” 
”Славия” – „Септември” 
”Лъвчета” – „Академик” 
”Левски” – „Чавдар” 
ОФК „Костинбр.” – „Локо 101” 
ЦСАК – „Витоша”
 
XXV кръг – 23.04 
”Витоша” – „Локо” (Сф) 
”Локо 101” – „Левски” 
”Чавдар” – „Лъвчета” 
”Академик” – „Славия” 
”Септември” – „Левски-Рак.” 
”Люлин” – „Интер”
 
XXVI кръг – 27.04 
”Интер” – „Септември” 
”Левски-Рак.” – „Академик” 
”Славия” – „Чавдар” 
”Лъвчета” – „Локо 101” 
ОФК „Костинбр.” – „Витоша” 
”Локо” (Сф) – ЦСКА 
 
XXVII кръг – 30.04 
ЦСКА – ОФК „Костинбр.” 
”Витоша” – „Левски”
„Локо 101” – „Славия” 
”Чавдар” – „Левски-Рак.” 
”Академик” – „Интер” 
”Септември” – „Люлин” 
 

XXVIII кръг – 07.05 

”Люлин” – „Академик” 

”Интер” – „Чавдар” 

”Левски-Рак.” – „Локо 101” 

”Лъвчета” – „Витоша” 

”Левски” – ЦСКА 

”ОФК „Костинбр.” – „Локо” (Сф)

 

XXIX кръг – 11.05 

”Локо” (Сф) – „Левски” 

ЦСКА – „Лъвчета” 

”Витоша” – „Славия” 

”Локо 101” – „Интер” 

”Чавдар” – „Люлин” 

”Академик” – „Септември” 

 

XXX кръг – 14.05 

”Септември” – „Чавдар” 

”Люлин” – „Локо” (Сф)

„Левски-Рак.” – „Витоша” 

”Славия” – ЦСКА 

”Лъвчета” – „Локомотив” (Сф) 

”Левски” – ОФК „Костинбр.”

„Белите” таланти ще 
побеждават и напролет 

На стадион „Славия” детските формации на „белите” започнаха с ентусиазъм 
пролетните тренировки

Резултати Програма

Юноши старша „А” 
(род. 1992 г.), 

Елитна група, пролет 
2010/11

Юноши младша „А”
 (род.1994 г.), 
Елитна група

Деца „A” (род. 1996 г.)
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Седем точки де-
лят от върха в 
Елитната юно-

шеска група отбора на 
Юноши старша възраст 
„А”. Голямото предиз-
викателство пред стар-
ши-треньора на тима 
Красимир Мечев, е как 
момчетата му да изпре-
варят водача „Литекс” 
и едновременно с това 
постепенно да се ин-
тегрират в мъжкия тим 
на „Славия”. „За втория 
полусезон продължа-
ваме да гоним първото 
място, жалко, че в трени-
ровките няма да мога да 
разчитам на някои мом-
чета, подготвящи се при 
мъжете, но да се нало-
жат в представителния 
тим е по-важно за тях. 
Кирил Огнянов, Спас 
Георгиев, Милен Желев, 
Божидар Васев и Стоян 
Предев тренират с „А” 
отбора. Според мен ние 
сме най-добрият отбор 
в групата, но понякога се 
губи ритъмът и синхро-
нът ни в отделните зве-
на, защото тези момчета 
идват при мен само за 
мачовете. Те обаче вече 
развиват професиона-
лен нюх и отговорност 
от досега си с мъжкия 
футбол и 

бързо ще се 
справят 

със задачите, които им 
поставям”, отчита на-
ставникът Мечев. Тимът 
му ще играе още по-аг-
ресивно през втория 
полусезон, ще се търси 
отнемане на топката 
още в зародиш, а ата-
ките към „бялата” врата 
трябва да се превърнат 
в изключение. „През 
пролетта ще търсим 
дълбока преса в про-
тивниковата половина. 
Това не винаги може да 
се получи, но особено 
на „Овча Купел” трябва 
да упражняваме дома-
кински натиск. Ще тър-
сим ранен гол, после 
втори”, споделя фило-
софията си предводи-
телят.   

Есенният полусезон 
бе много добър за юно-

ши старша възраст „А”, 
въпреки допуснатите 
равенства и загуби от 
отбори, които „Славия” 
напълно надигра. Но 
във футбола не винаги 
може да се побеждава. 
„За загубата от „Левски” 
вината е и моя, бях про-
менил състава преди 
мача. Срещу „Литекс” в 
Ловеч играхме много 
добре, но с 3 удара ни 
вкараха 3 гола. Всички-
те ни мачове бяха сил-
ни, в Ловеч изпуснахме 
няколко положения, 
включително и дузпа. 
Тогава играхме и с 3-4 
дебютанта и синхронът 
малко се бе позагубил. 
Но като цяло съм дово-
лен от всички момчета, 
показват старание и 
амбиция, надявам се да 
продължим така и през 
втория полусезон”, е 
равносметката на Краси 
Мечев. 7-те точки аванс 
на „Литекс” могат да бъ-
дат стопени, защото на 
пролет освен „оранже-
вите”, ЦСКА, „Черномо-
рец”, „Черно море” и „Ча-
вдар” (Етрополе) също 
гостуват на „белите” на 
„Овча Купел”. Силата на 
тима е в разиграването 
и във владеенето на 
топката и има момен-
ти, в които съставът 
показва много силна 
форма, но е нормално 
и да има спадове. Гру-
пата е от 22-ма добри 

футболисти и 

могат да се правят 
ротации 

и почти всички влизат в 
игра. Според треньора 
единственият сериозен 
съперник в групата е 
„Литекс”, защото водят 
със 7 точки и си имат 
изграден състав, който 
играе и тренира заедно. 
Но и другите отбори са 
силни противници, към 
които „Славия” ще под-
хожда с респект, въпре-
ки че славистите могат 
да победят всеки. „Не 
обичам да ни вкарват 
голове, искам момчета-
та ни да мислят, какво 
ще стане, ако загубят 
топката, да влагат разум 
в играта. Когато гоним 
първото място, няма 
точки за губене. Първо-
то място минава през 15 
победи и вкарване на 
много голове, незави-
симо къде играем. Оф-
анзивните футболисти 
са ми като деца, те ре-
шават мачовете. Искам 
дори и бековете ни да 
бъдат креативни. Же-
лая отборът ми да по-
казва зрелище, енергия 
и фантазия на терена, 
а не да впечатлява със 
страхотни дефанзивни 
схеми. Така ще върнем 
хората по стадионите”, 
добавя Мечев. 

Сплав от опитни и 

нови играчи ще пред-
ставлява формацията 
на „белите” през проле-
тта. Ново попълнение  е 
Янислав Иванов от „Лев-
ски”, който играе в хал-
фовата линия, но може 
да бъде използван и като 
нападател. Момчето е с 
по-изявени офанзивни 
функции, юношески на-
ционал е и бивш титуляр 
при „сините”. „Добър фут-
болист, само трябва да 
се адаптира към отбора. 
До края на първенството 
трябва да разкрие потен-
циала си и да си намери 
мястото „под слънцето”. 
Офанзивен халф, може да 
играе и отляво и отдясно 
зад нападателя, полива-
лентен играч. Техничен 
футболист, ръстов, ще 
коригирам тактическите 
схеми, за да го интегри-
рам в тима”, коментира 
„придобивката” си Мечев. 

Централният напа-
дател Стоян Георгиев от 
набор’93 също се вклю-
чи в отбора и дори реа-
лизира попадение при 
дебюта си. От набор’95 
пък е наблюдаван Мар-
ковски и още няколко 
негови съотборници.  
След зимна подготовка 
в Нова Загора и контро-
ли срещу мъжки тимове 
от „В” групите, „Славия” 
започна сезона с впе-
чатляваща победа с 4:1 
като гост над „Локомотив” 
(Пловдив). „Гостувахме и 

спечелихме 
убедително 

при много тежки мете-
орологични условия. 
Полувремето завър-
ши 1:0 за домакините 
с много красив гол 
от 25 метра. Но след 
почивката бяхме с вя-
търа, а и заиграхме 
много силно. Теренът 
бе много тежък, но се 
мобилизирахме и за-
служено спечелихме. 
Попаденията за нас 
отбелязаха Божидар 
Васев, Стоян Георгиев, 
Янислав Иванов и Иван 
Иванов. Янислав влезе 
през второто полувре-
ме и се включи много 
добре и вкара гол в 
дебюта си за „Славия”. 
Доволен съм от целия 
отбор. Около 30 ми-
нути играхме с човек 
по-малко, изгониха 
десния ни защитник 
Карасинкеров през 
второто полувреме. 
Лошото е, че централ-
ният ни защитник Иван 
Жечев се контузи”, спо-
дели за двубоя Мечев. 
Сезонът за „белите” за-
почва с тежки мачове. 
Първият от тях, срещу 
„Левски”, се изигра вече 
и въпреки превъзход-
ството на славистите 
завърши без голове. На 
стадион „Славия” след 
един кръг гостува и 
„Литекс”. Но наставни-
кът е оптимист и вярва 
в успеха на тима си. 

Страниците 
подготви:

Калоян АТАНАСОВ

Старша „А” започна „наказателната акция”

Отборът на Красимир Мечев ще преследва 
до последно лидера „Литекс”

“Белите” тотално доминираха над “Лев-
ски”, но пропуснаха четири пъти “очи в 
очи” срещу вратаря на съперника и двубо-
ят на стадион “Славия” завърши без голове
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Част от славистите минути след паметния мач отляво надясно: резервният 
вратар Петър Цолов, Георги Гугалов, Божидар Григоров, Иван Илиев, Андрей 
Желязков, Иван Чакъров и Ваньо Костов   

Един от най-великите 
мачове на „бялата” лавина

21 юни 1975 година 
ще остане един от най-
славните дни в пребога-
тата вече 98-годишна 
история на „Славия”. 
Тогава играчите в бели 
фланелки не само вди-
гат Купата на България 
(кръстена по това време 
на Съветската армия). 
Не само печелят драма-
тично и заслужено фина-
ла срещу „Локомотив” 
(София) на националния 
стадион „Васил Левски” 
с 3:2. Не само обръщат 
хода на двубоя с 10 срещу 
11 съперници. Този двубой 
е истинска еманация на 
прословутия славист-
ки дух, култивиран у ис-
тинските слависти (и 
на терена, и по трибу-
ните) вече близо век. В 
този смисъл този мач е 
легендарен и марков за 
„Славия” и славизма. За-
това съм благодарен на 
съдбата, че по онова вре-
че вече 11-годишен, имах 
възможност да попия от 
атмосферата, драмата 
и зрелището на този го-
лям мач като негов пряк 
свидетел. Сега, 36 години 
по-късно, емоциите от 
сблъсъка и триумфа са 
изстинали, но споменът 
от това, което се случи, 
не ще избледнее никога. 
Защото тогава видях 
такава „Славия”, каква-
то славистите са виж-
дали много пъти преди 
това и след това, искат 
да виждат винаги. Е, раз-
бира се, че не винаги се 
получава, но повярвайте, 
духът на онзи голям мач 
няма как да не е оставил 
отпечатък в душата 
и сърцето на всеки сла-
вист, който е бил на три-
буните...

Пред двадесетината 
хиляди зрители 
дъждовният и мра-

чен ден не даваше никакви 
предпоставки за качествен 
мач. Теренът бе наводнен и 
тежък за игра, топката че-
сто бе непослушна, хлъзга-
ше се по тревата, отиваше 
там, където си иска. И двата 
съперника разполагаха със 
страхотни футболисти. В 
„Славия” треньорът Атанас 
Пържелов бе извадил като 
титуляри Георги Гугалов, 
Иван Чакъров, Любен Тасев 
(капитан), Милчо Евтимов, 
Иван Илиев, Ваньо Костов, 
Атанас Александров, Ко-
стас Исакидис, Андрей 
Желязков, Георги Мин-

чев и Чавдар Цветков. От 
другата страна бяха също 
големи играчи като: Боко 
Димитров, Йордан Стой-
ков, Ангел Колев, Радослав 
Здравков, Трайко Соколов, 
вратарят Борис Манолков, 
водени от капитана си Ата-
нас Михайлов.

Безспорно и двата 
тима разполагаха с много 
техничари, но теренът не 
даваше много възмож-
ности за изява точно на 
най-креативните футбо-
листи. Той предполагаше 
здрава битка на физика и 
сблъсъци, но най-вече на 
воля и дух. С това всъщност 
тогава спечелиха слависти-
те...

Още в 11-ата минута 
„железничарите” поведоха 
с гол на Венцислав Арсов. 
„Славия” веднага натисна, 
опита много удари, но на 
вратата Манолков бе бле-
стящ. Все пак в края на по-
лувремето при едно разбъ-
ркване в наказателното 
поле на „Локомотив” Желяз-
ков се пребори за топката и 
изравни.

През втората част ини-
циативата бе ту у „белите”, ту 

у „червено-черните”. За да 
се стигне до гола на Борис-
лав Хаджиев в 81-ата мину-
та за 2:1 за съперника, който 
отприщи вулкан от емоции.

След попадението ня-
колко от локомотивците 
започнаха да дразнят сла-
вистката публика от три-
буните, което взриви и без 
това крехкото спокойствие 
на терена. „Правосъдие” за-
почна да раздава доказани-
ят кибритлия Ваньо Костов, 
който резонно бе изгонен 
от съдията. На излизане 
той се сдърпа здраво и 
със съотборника си Георги 
Минчев, вероятно получил 
упрек, че оставя отбора си в 
много тежко положение – с 
гол пасив 9 минути преди 
края и в намален състав.

Наглед ситуацията на 
„Славия” беше отчайваща. 
С 10 души да се обръща мач 
на тежък терен, на който 
бранещият се отбор тряб-
ваше само да разкарва топ-
ката и да чака последния 
сигнал.

Треньорът Атанас 
Пържелов реагира мигно-
вено – извади и другия скан-

далджия Георги Минчев в 
82-ата минута и пусна на не-
гово място Методи Бончев. 
Но това не бе всичко. Само 
стотина секунди по-късно 
на терена се появи и голе-
мият скрит коз на „белите” 
Божидар Григоров, заменил 
Костас Исакидис. Странно 
беше, че мощният таран не 
е титуляр на тежкия терен, 
където щеше буквално да 
помита защитата на локо-
мотивците, но решението 
на Пържелов по-късно бе 
обяснено с търкания между 
него и Григоров.

Оставането в намален 
състав сякаш доведе до 
футболен бяс славистите. И 
те се разтичаха така, сякаш 
двубоят сега започваше. 
Личеше, че отборът тръгва 
на щурм, а съперниците 
започваха притеснено да 
бъркат.

Боби Григ като танк сле-
зе по дясното крило още 
при първото си съприкос-
новение с топката. Един, 
двама от „железничарите” 
неуспешно се опитаха да му 
отнемат топката, но изхвъ-
рчаха на различни страни. 

Рейдът завърши с центри-
ране, а във въздуха Андрей 
Желязков се оказа господар 
– 2:2 в 86-ата минута.

За да бъде драмата 
пълна славистите тръгнаха 
да решават мача още в ре-
довното време, защото при 
евентуални продължения 
намаленият им състав мо-
жеше да се окаже фатален. 
А съперниците тотално из-
губиха игровия си облик 
под напора на „бялата” ла-
вина.

В 89-ата минута Григо-
ров повтори като под ин-
диго набега си отляво. Пак 
центриране. Пак Желязков. 
Пак с глава. Пак гол. 3:2!

Останалото е луда ра-
дост. Триумф и тъга по три-
буните. Горящи факли от 
вестници. Награждаването, 
радостта с купата. Наистина 
велик миг в двубой за исто-
рията.

Хеттрикът на Жужо е 
фактът, който ще се помни 
най-много от статистиците 

от този финал. Но основ-
ната заслуга за обрата има 
слависткият дух и огромна-
та, почти нечовешка стръв 
към противниковата врата 
на Боби.

Пред очите ми е стро-
еният отбор на „Славия”, 
който чака медалите и тро-
фея. Последен в редицата и 
крачка назад от съотборни-
ците си е Боби Григ. Сякаш 
да покаже с този мълчалив 
жест недоволството и все 
още неотшумялата обида от 
това, че не беше титуляр.

Но това все пак са под-
робности. Най-важното е, 
че „Славия” спечели стра-
ховита победа. И показа не 
само на локомотивците, а и 
на всички футболни фено-
ве, че е отбор с несломим 
дух, който може да намери 
изход и от най-тежките си-
туации. И друго – този па-
метен двубой сякаш зало-
жи основите на следващия 
славен състав на „белите”, в 
който се преляха и избуяха 
много от футболистите на 
„Славия”, играли във фина-
ла през 1975-а.

Николай КРЪСТЕВ

Финалът за купата през 1975 г. 
срещу „Локомотив” (София)
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Женският волей-

болен отбор на 
“Славия” си оси-

гури участие на полуфи-
налите в Държавния шам-
пионат и отново ще има 
възможност да спечели ме-
дали. “Белите” завършиха 
на трето място в редовния 
сезон и очаквано отстра-
ниха първия си съперник 
в плейофите “Академик” 
(София). Противник на сла-
вистките на полуфиналите 
ще бъде един от фаворити-
те за спечелване на титлата 
през 2011 година “Марица” 

Волейболистките се класираха за 
полуфиналите в първенството

си мачове от редовния 
сезон очаквано потвърди-
ха добрите впечатления, 
оставени до момента. В 
последните си пет мача, 
преди началото на реши-
телните плейофи, “Славия” 
записа три победи и две 
загуби. Първо столичанки 
надиграха с 3:1 “Спартак” 

Воденият от старши треньора Ра-
достин Стойчев отбор на “Итас Диатек” 
(Тренто) записа първата си загуба в ита-
лианската волейболна Серия А1. В среща 
от 22-ия кръг на шампионата световният 
и европейски клубен първенец изненад-
ващо падна с 1:3 (24:26, 20:25, 25:20, 17:25) 
като домакин на “Марми Ланца” (Верона). 
Юношата на “Славия” Матей Казийски бе 
титуляр за “Итас Диатек” и завърши със 17 
точки, които не се оказаха достатъчни, за 
да бъде избегнато първото поражение в 
първенството. 

Въпреки загубата отборът от Тренто е 
лидер във временното класиране с актив 
от 61 точки. Преди мача с “Марми Ланца” 
съставът на “Итас Диатек” имаше 21 по-

редни победи. В края на март бивши-
ят старши треньор на “белите” Стой-
чев ще има тежката задача да спече-
ли европейската Шампионска лига 
за трети пореден път с италианския 
тим. “Трентино БетКлик” (името на от-
бора от Тренто за мачовете от евро-
пейските клубни турнири) е домакин 
на мачовете от финалната четворка в 
Лигата, които ще се играят на 26 и 27 
март в град Болцано. 

На полуфиналите “Трентино Бет-
Клик” ще срещне полския “Ястжемб-
ски Венгел”. В другата полуфинална 
среща един срещу друг ще се изпра-
вят руските грандове “Динамо” (Мос-
ква) и “Зенит” (Казан).

Радостин Стойчев и “Итас 
Диатек” (Тренто) записаха 
първа загуба за сезона

 Статистика
Редовен сезон: 
    10 кръг 
    “Спартак” (Плевен) - “Славия”  - 1:3 (12:25, 25:21, 22:25, 12:25) 
    11 кръг 
    “Славия” - “Локомотив” (София) - 3:0 (25:6, 25:15, 25:13) 
    12 кръг: 
    “Марица” (Пловдив) - “Славия”  - 3:0 (25:15, 25:22, 25:19) 
    13 кръг 
    “Славия” - “Академик” (София)  - 3:0 (25:16, 25:21, 25:20) 
    14 кръг 
    ЦСКА - “Славия” -  3:1 (25:21, 25:14, 15:25, 25:22) 
 
 Крайно класиране в редовния сезон: 
    1. ЦСКА 14 13 1 41-5 27  
    2. “Марица” 14 13 1 39-6 27  
    3. “СЛАВИЯ” 14 10 4 32-17 24  
    4. “Левски” 14 7 7 23-28 21  
    5. “Спартак” (Вн) 14 6 8 21-29 20  
    6. “Академик” 14 4 10 16-30 18 
    7. “Спартак” (Пл) 14 3 11 14-34 17   
    8 .”Локомотив” 14 0 4 5-42 12  
    Плейофи: 
    четвъртфинал, първи мач 
    “Славия” - “Академик” (София)  - 3:0 (25:15, 25:16, 25:15) 
    четвъртфинал, втори мач 
    “Академик” (София) - “Славия”  - 1:3 (10:25, 25:21, 21:25, 15:25)  
    * “Славия” спечели серията с 2:0 победи. 
    полуфинал 
    “Марица” (Пловдив) - “Славия” 
    “Славия” - “Марица” (Плодвив) 
    “Марица” (Пловдив) - “Славия” -  ако е необходимо, играе се до    
     две победи от три мача.  

този двубой столичанки 
отново не успяха да спече-
лят нито един гейм. След 
това дойде нов успех с 3:0 
срещу столичния “Акаде-
мик”, а после бе регистри-
рано ново поражение от 
шампиона ЦСКА - с 1:3.  
След края на редовния 
сезон “Славия” завърши на 
трето място в класирането 
с актив от 24 точки, след 
десет победи и четири 
загуби. Геймовото съотно-
шение е 32-17 в полза на 
“белите”.

Прави впечатление 
изоставането на три точ-
ки от лидерите и основни 
фаворити за спечелване 
на първото място ЦСКА и 
“Марица” (Пловдив). Двата 
отбора си размениха по 
една победа в мачовете 

помежду си, като нито един 
друг тим не успя да открад-
не успех в двубоите си сре-
щу изявените лидери. 

В първия кръг на плей-
офите “Славия” се изправи 
срещу “Академик” и спече-
ли четвъртфиналната се-
рия с 2:0 победи. В първата 
среща “белите” не допусна-
ха никакви колебания и по-
бедиха с 3:0, докато във вто-
рия мач “студентките” успя-
ха да измъкнат гейм, за да 
се стигне до крайното 3:1. 
Съперник на полуфина-
лите ще бъде отборът на 
“Марица” (Пловдив), като 
“жълто-сините” ще имат до-
макинско преимущество, 
ако се стигне до трети мач 
в серията.

Асен ДАСКАЛОВ

път се оказа непреодоли-
мо препятствие за “белите”, 
които в последните два се-
зона нямат спечелен мач 
срещу пловдивчанки. Загу-
бата с 0:3 от “жълто-сините” 
бе очаквана, но притесни-
телното в случая е, че и в 

(Пловдив). 
В отминалия месец въз-

питаничките на старши 
треньора Калин Тодоров 
отново демонстрираха ста-
билна игра и в последните 

в Плевен и след това по-
стигнаха нов очакван ус-
пех с 3:0 срещу “Локомо-
тив” (София). В 12-ия кръг 
гостуването на “Марица” 
в Пловдив за пореден 

Справедлива 
реакция на 

волейбо-
листките на 

„Славия” в 
момент, кога-
то съдиите са 

дали незаслу-
жено точка в 

полза на “Ака-
демик”  

Славистките имат поводи да 
бъдат доволни от представя-
нето си до момента
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„Славия” отново не 

срещна проблеми със 
спечелването на шампи-
онската титла в мъжко-
то хокейно първенство 
у нас. Отличието е под 
номер 20 в историята на 
клуба. Момчетата на тре-
ньорите Георги Миланов 
и Атанас Димитров така 
и не намериха достоен 
съперник. Мачовете на 
„белите” бяха протоколни 
и единствената въпро-
сителна бе с колко гола 
ще бият славистите. Със 
свое решение УС на БФХЛ 
анулира V и VI кръг на 
първенството, тъй като 
евентуалните резултати в 
тях нямаше как да проме-
нят крайното класиране.

С преждевременния 
край на първенството, 
ангажиментите на слави-

„Славия” с рекордна 20-та 
титла в родния хокей

Женският национален 
отбор по хокей на лед за-
почна по най-добрия на-
чин участието си на све-
товното първенство за 
жени в пета дивизия, на 
което столичният Зимен 
дворец е домакин. Нашите, 
предвождани от треньо-
рите Атанас Димитров и 
Станислав Мухачов спе-
челиха с 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 
срещу Турция в първия си 
двубой от програмата на 
шампионата. В герой за 
отбора се превърна вра-
тарката Камелия Иванова, 
която с решителни намеси 
предотврати друг развой 
на мача. Не случайно тя по-
лучи награда за най-добър 
състезател от българския 
отбор след края на сре-
щата. Головете за победи-
телките отбелязаха Регина 
Овчарова и Стефани 
Стоянова. В ранния мач от 
първия ден Полша разгро-
ми Ирландия с 23:0.

На първенството уча-

стите за настоящия сезон 
не приключват. Повечето 
от момчетата ще трени-
рат под ръководството 
на Георги Миланов, под-
готвяйки се за участие в 
световното първенство. 
Шампионатът в група „Б”, 

втора дивизия, в който 
ще участва България, 
ще се проведе в хърват-
ската столица Загреб от 
10 до 18 април. Нашите 
имат трудната задача 
да запазят мястото си 
в групата в двубои със 
силните отбори на Китай, 
Румъния, Исландия и до-
макините от Хърватия. 
Единственият преодолим 
съперник е Ирландия.

Статистика
III кръг
7 декември 2010 г., Зимен дворец на спорта
ЦСКА – „Славия” 3:15 (2:4, 0:5, 1:6)
9 декември 2010 г., Зимен дворец на спорта
„Левски” – ЦСКА 1:12 (0:5, 1:4, 0:3)
14 декември 2010 г., ст. „Славия”
„Славия” – „Левски” 17:2

IV кръг
1 февруари 2011 г., Зимен дворец на спорта
ЦСКА – „Левски” 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)
3 февруари 2011 г., Зимен дворец на спорта
 „Левски” – „Славия” 5:18 (2:6, 2:5, 1:7)
8 февруари 2011 г., ст. „Славия”
„Славия” – ЦСКА 5:0 служебно (неявяване на ЦСКА)

Крайно класиране – сезон 2010/2011
отбор м п з г.р. т.
1. „Славия” 8 8 0 110-16 24
2. ЦСКА 8 4 4 41-54 12
3. „Левски” 8 0 8 20-101 0

След купата на България, спечелена през ноем-
ври миналата година, славистите прибавиха и 
шампионската титла в своята витрина

„Белите” изнесоха шам-
пионски монолог през 
целия сезон. (На снимка-
та: гардът Явор Славчев 
дриблира с шайбата по 
време на мач с „Левски”)

стват общо пет отбора - 
Полша, Испания, Ирландия, 
Турция и България. Играе се 
по системата всеки срещу 
всеки. Победителят в група-
та ще премине в по-горната 
дивизия. 

Шампионатът бе откри-
то от министъра на спорта 
Свилен Нейков, който по-
здрави участниците и из-
рази увереност, че органи-
зацията на форума ще бъде 
на ниво. Международната 

федерация по хокей на 
лед отпусна за домакин-
ството на проявата сумата 
от сто хиляди швейцарски 
франка на родната хокей-
на централа.

Очакванията за пред-
ставянето на нашите пре-
ди старта бяха 
представени на 
пресконферен-
ция няколко дни 
преди първия 
мач. В нея взеха 

участие треньорите Атанас 
Димитров и Станислав 
Мухачов и капитанката на 
състава Тина Лисичкова.

„Подготовка за светов-
ния шампионат започнах-
ме още на 6-ти септември 
миналата година само 
с четири състезателки. 
Постепенно привлякох-
ме млади и перспективни 
момичета и в момента от-
борът включва 20 състеза-
телки. Има ядро от 8-9 по-
опитни момичета, а остана-
лите са съвсем начинаещи”, 
каза старши треньорът 
Атанас Димитров (помощ-
ник на Георги Миланов в 
„Славия”).

„Шансовете ни в този 
шампионат са минимални 
като дори само една побе-

да ще представлява един 
много голям успех поради 
малкото време за подготов-
ка и липсата на контролни 
срещи. Проведохме само 
две контроли с Турция и 
ги загубихме с 0:5 и 2:3. 
Очаквам срещу тях да се 
представим достойно. Не 
знаем нищо за другите ни 
противници. Отборът на 
Полша е фаворит. Нямаме 
необходимата база”, доба-
ви Димитров.

„Ще направим всичко 
по силите ни да се предста-
вим достойно като изжи-
вяването е страхотно. Ще 
играем с душа и сърце и се 
надявам да ни подкрепи и 
публиката”, каза капитанка-
та на тима Тина Лисичкова, 
започнала кариерата си в 
женския отбор на „Славия”. 

Победното на-
чало срещу 
Турция е най-
истинското до-
казателство за 
думите й.

България с историческа първа международна победа

Еуфорията след края на срещата бе неописуема, как-
то в отбора, така и по трибуните в Зимния дворец

Програмата на българския отбор:
14.03.2011 г., България – Турция 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
15.03.2011 г., България - Полша (18.00 ч.)
16.03.2011 г., България - Испания от (18.00 ч.)
18.03.2011 г., България - Ирландия от (18.00 ч.)
19.03.2011 г., България почива
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Всички слависти още живеят 
със спомена за трагично 
загиналият на 6 януари 
привърженик на отбора 
Петър Добрев (Ханса). В 
знак на уважение към своя 
колега от агитката и приятел 
„белите” фенове му посветиха 
знаме. На транспаранта, 
който занапред винаги ще 
бъде опъван от славистката 
агитка, е изобразен и ликът 
на Ханса.
Още новини от „бялата” 
торсида на стр. 12

Хокеистите на „Славия” са 
безспорният български хегемон 
в последния четвъртвек. 
Славистите доказаха това и в 
отминалия шампионат. Още в 
първия кръг те сгазиха тима на 
„Левски” с 18:2, а в последствие 
напълно заслужено взеха и 
юбилейната си 20-а шампионска 
титла.
Още хокейни вести на стр. 19
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Точно преди 15 години футболистите на 
„Славия” играят в един паметен и уникален 
за българския футбол мач. Възпитаниците на 
Стоян Коцев срещат олимпийската селекция 
на най-футболната нация в света Бразилия. 
Заместващи родния национален състав 
играчите на „белия” клуб се представят повече 
от достойно срещу „кариоките” водени от 
легендарния Марио Загало. 
На снимката личат отляво надясно първи ред 
клекнали: Владимир Иванов, Стоян Ацаров, 
Димитър Тотев, Здравко Здравков и Мариус 
Уруков. Втори ред прави: Стефан Колев, 
Диян Ангелов, Кирил Качаманов, Николай 
Праматаров и Петър Цветанов. Отсъства 
даващият интервю за местна телевизия в 
момента Наско Сираков.
Всичко най-интересно от този интригуващ 
двубой на стр. 10-11

Георги Христов отбеляза гола, който 
донесе победата на „Славия” в първия 
пролетен двубой като гост в Каварна. С това 
пловдивчанинът потвърди добрата форма, 
в която се намира в началото на втория 
полусезон.
Подробности за първите три мача на 
„белите” футболисти на стр. 4-5


