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Това е синтезирано 
радостната вест от пред-
ставянето на футболи-
стите ни през есенния 
дял на шампионата. За 
първи път от три години 
насам славистите са в 
челото на родния елит, 
което би зарадвало оп-
тимиста. Песимистът с 

„бяло-черен” шал пък би 
споделил: „Къде ли бих-
ме били, ако не пропи-
ляхме с лека ръка цели 
18 точки у дома!” Отго-
вори на това ще полу-
чим напролет. Радващо 
е, че тимът има облик, 
в края на полусезона 
се избистри и титуляр-

ния състав. Върнаха се 
и редицата контузени 
състезатели. Похвално 
е и старанието, с което 
се преследва успеха до 
край. Така бе постиг-
нато и авторитетното 
реми срещу шампиона 
в последния кръг. Дано 
инерцията продължи и 

2020 ни донесе, и ново 
участие в Европа. Все 
пак последните две бяха 
отново в четни години.

Този път евротурни-
рите ще бъдат преслед-
вани само чрез първен-
ството, но отпадането 
за купата бе повече от 
достойно. Продължи и 

тенденцията да се нала-
гат кадри от школата, с 
което „Славия” нагледно 
доказа, че работи най-
добре с подрастващите, 
а те носят в себе си сла-
висткия дух още от мал-
ки и са научени как се 
печелят победи! Успех! 

В топ 5 сме!

„Белият” дамски 
баскет отново 
с амбиция за медал 

На стр.12

Успехи на млади хокеисти    На стр.14-15

Половин век от триумфа 
над „Валенсия”     На стр.8-9

Калоян Левтеров – днешната звезда 
на "бялото" плуване  На стр.13
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Минали мачове 

Сред привърженици-
те на “Славия” трудно 
ще се намерят недовол-
ни от представянето на 
тима през изминалата 
есен. В поредния сезон 
под ръководството на 
Златомир Загорчич “бе-
лите” избистриха обли-
ка си и вече играят със 
завидни стил и класа, с 
които всички съперни-
ци в първенството са 
длъжни да се съобра-
зяват. 

В не много от шам-
пионатите през ХХІ век 
се е случвало отборът 
да зимува в челната пе-
тица. За последно това 
бе факт преди 4 години, 
когато обаче в елитната 
дивизия участваха де-
сет клуба. Днес са 14. 

И въпреки очевидни-
те поводи за оптимизъм 
у запалянковците оста-
ва и горчивият вкус от 
многобройните про-
пуснати възможности 
за още по-челно място 
в таблицата. Те бяха 
пропилени най-вече в 
домакинските срещи, 
четири от които бяха за-
губени, а още три завъ-
ршиха без победител. 

Всъщност, “Славия” 
впечатлява най-вече в 
двубоите извън клуб-
ната си арена. Ако в 
първенството се брояха 
само гостуванията, сега 
тимът щеше 

Силни навън, без късмет в София
“Славия” отново e в топ 5 след четири години, 

но изпусна твърде много домакински точки     
жеше да има друг раз-
вой. Или отстъпленията 
в дербитата с “Левски” 
(0:2) и ЦСКА-София 
(1:2). Срещу „червени-
те” отново в последния 
миг дойде поражение-
то. Вероятно темата за 
участие в евротурни-
рите отново щеше да 
бъде сред актуалните 
за привържениците. 

В интерес на истина-
та в почти нито един от 
гореизброените мачове 
“Славия” 

не беше 
по-слабият 

отбор. Напротив - ако 
изключим сблъсъка 
със “сините”, селекци-
ята на Загорчич дори 
доминираше, но няма-
ше късмет пред гола. 
Пропиляна дузпа сре-
щу “Арда”, пропуски 
на празна врата срещу 
“Ботев” и “Черно море”, 
пълен контрол в мача с 
“червените” в над 60% 
от игровото време до 
нелепия изравнителен 
гол на Евандро - всички 
тези “грешки на расте-
жа” костваха на “бели-
те” възможността да се 
намесят по-решително 
в битката за разпреде-

ление на медалите. 
Сред най-добрите 

мачове на есента без-
спорно са и двете сре-
щи с шампиона “Лудо-
горец”, завършили 0:0 в 
Разград и 1:1 в София. 
Особено силно про-
мяната в нагласата на 
славистите си пролича 
в двубоя в столицата, 
в големи моменти от 
който не си личеше кой 
е златният първенец на 
България и кой е тимът 
с неопитните младоци в 
състава. 

Може да се отличат 
и бойките 1:0 над “Бо-
тев” като гост и 2:1 над 
“Берое” в Стара Загора 
- страхотни резултати 
срещу традиционно не-
удобни съперници на 
негостоприемни тере-
ни. 

И ако отборът за-
служава положителна 
оценка за израстването 
си през есенния полу-
сезон, то би трябвало 
да отличим и няколко 
футболисти поотделно 
за добрата работа в ма-
човете до декември. 

Започваме с вратар-
ския пост, на който “Сла-
вия” най-накрая намери 
източник на сигурност 

На 21 септември в срещата с „Левски” ле-
гендарният вратар на „Славия” Георги Пет-
ков, подобри рекорда за най-възрастен фут-
болист играл в родния елит за всички време-
на. В деня на мача той бе на 43 години и 192 
дни! (снимки: Sportal.bg) 

да дели третото 
място 

с „ЦСКА-София” с 18 
спечелени точки (само 
“Лудогорец” и “Локо-
мотив” (Пловдив) имат 
повече - съответно 24 
и 19). Но ако вземем 
предвид само домакин-
ствата, контрастът е 
значителен - там слави-
стите са едва на десета 
позиция с 12 завоюва-

Калоян Кръстев 
ликува след 

гола си донесъл 
„бялата” победа 
над „Етър-ВТ” с 

2:1

ни и още 18 дадени на 
съперниците точки... 

Можем само да га-
даем къде щяха да са 
днес Загорчич и мом-
четата му, ако не бяха 
неприятните изненади 
у дома. Като това 2:2 с 
“Ботев” (Враца), дошло 
след 2:0, или пък 0:1 от 
“Черно море”, станало 
факт едва в последната 
секунда, а и при 2:3 от 
“Арда” (Кърджали) мо-

Славистката агитка винаги бе близо до отбора
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в отсъствието на ве-
терана Георги Петков. 
31-годишният Георги 
Георгиев беше титуляр-
ният избор на Загорчич 
в 15 случая, от които в 7 
успя да не допусне гол, 
а с решителни спасява-
ния донесе много точки 
на клуба. Като доказа-
телство за класата му 
дойде и повиквателната 
за националния отбор и 
90-те „сухи” минути при 
успеха с 1:0 в евроква-
лификацията срещу Че-
хия, след дебюта му в 
контролата с Парагвай. 

В защита със ста-
билни изяви се отли-
чиха дошлите през ля-
тото Христо Попадийн 
и Петър Патев, както и 
записалият най-много 
игрално време Милен 
Гамаков, не взел уча-
стие само в един мач 
- 0:0 с “Дунав” в Русе, 
заради контузия. 

Най-голямо израс-
тване спрямо минали 
години демонстрира 
юношата на клуба Янис 
Карабельов. Халфът 
придобива все повече 
увереност и достойно 
защитава 

диригентския 
номер 10 

на гърба на фланелката 
си. Освен че радваше 
окото с отиграванията 
си, Янис вкара и три 
гола, с които се нареди 
сред топреализаторите 
на “Славия” след без-
спорния лидер на от-
бора Галин Иванов и 
крилото Георги Йомов, 
вкарали по четири до-
тук в първенството. Ка-
рабельов също имаше 
честта да дебютира за 
националите с 26 мину-
ти при 1:2 от Чехия. 

В халфовата ли-
ния впечатляваше и 
Славчо Шоколаров, за 
съжаление избрал да 
продължи кариерата си 
във втородивизионния 
ЦСКА 1948. 

За потенциал, който 
тепърва ще разгръщат, 
загатнаха и младите 
надежди на “белите” 
Калоян Кръстев и Фи-
лип Кръстев, които да-
ват увереност за най-
близкото бъдеще. 

Иван ЖИКОВ

Липсата на късмет е 
причината за отпадане-
то на осминафиналите 
за купата. Какво ли не 
се случи преди двубоя 
с пловдивските „канар-
чета” и то все в ущърб 
на „Славия”!? Първо, 
заради местните избо-

Купа на България 

1/16 финал
25 септември 2019 г.

„Загорец“ (Н. Загора) – „Славия“ 0:4
„Славия“: 32. Стериакис, 83. Попадийн, 15. Ви-
ячки, 6. Уманес, 19. Велковски, 71. Стоев, 73. 
Бенгюзов (61 – 14. Тасевски), 23. Узунов (74 – 7. 

Спрени от малшанс

Цветелин 
Чунчуков отбеляза 
два гола срещу 
„Загорец“ 

ри, срещата бе преме-
стена от 26 октомври 
за 3 декември. По вре-
ме на първоначалния 
вариант славистите 
бяха в чудесна форма, 
а колегите им от ПФК 
„Ботев” в трагична. 
Сетне баш за мача в 

София се изля обилен 
снеговалеж, който за-
трудни максимално 
самото провеждане 
на мача. После в хода 
на двубоя гостите от-
белязаха щастливо на 
два пъти с три удара, 
а за капак дойде и то-

талният малшанс пред 
гола за момчетата на 
Загорчич. „Белите” съ-
з дадоха поне 5-6 от 
така наречените чисти 
положения, но липса-
та на късмет не им по-
зволи да елиминират 
опонентите си. За по-
читателите на „Славия” 
поне остана усещането 
за мъжка борба и пре-
следване на успеха до 
край! 

Иначе в първия кръг 
бе отстранен и то кате-
горично с 4:0 тогаваш-
ният лидер на Югоиз-
точната трета дивизия 
„Загорец“. За успеха 
в Нова Загора, на два 
пъти се разписа Цвете-
лин Чунчуков. 

Купа на България
К. Кръстев), 8. Шоколаров (55 – 10. Карабельов), 
9. Чунчуков, 33. Г. Иванов (к).
Голмайстори: 0:2 Чунчуков (9, 16), 0:3 Узунов 
(52), 0:4 К. Кръстев (81)
Съдия: Даниел Краевски.
Жълт картон: Шоколаров.

Нова Загора, стадион „Заго-
рец“ – 300 зрители.

1/8 финал
3 декември 2019 г.

„Славия“ – ПФК „Ботев“ 
(Пд) 1:2

„Славия“: 13. Г. Георгиев, 
4. Патев, 15. Виячки, 55. А. 
Христов, 19. Велковски, 10. 
Карабельов, 38. Гамаков (82 
– 23. Узунов), 35. Йомов, 33. 
Г. Иванов (к), 11. Кирилов (67 
– 71. Стоев), 22. Мицански 
(55 – 7. К. Кръстев).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Велковски, 
А. Христов.
Голмайстори: 0:2 Неделев 
(3, 26), 1:2 К. Кръстев (61).
София, стадион „Славия“ 
– 400 зрители.

Владислав Узунов 
записа 16 срещи във 
всички турнири през 
сезона, но след това 
се раздели с клуба. За 
феновете на „белите” 
той винаги си 
остава като един от 
носителте на купата 
за 2018 година.

 Славистите 
се бориха 
мъжки на 

тежкия терен, 
но малшансът 
ги спря срещу 
ПФК „Ботев”  
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Двадесет и шестима 
носиха бялата фланелка

Капитанът 
Галин Иванов 

отново бе 
моторът 

на отбора и 
има огромен 

принос за 
солидния 

есенен точков 
актив 

За първи път от смя-
ната на формата на 
шампионата и създа-
ването на Първа лига 
през 2016 г. „белите“ 
ще зимуват в първата 
половина на таблицата 
за временното класи-
ране. Това стана факт 
след много силна есен 
като гост (виж карето) 
и посредствени игри у 
дома. В крайна смет-

ка, активът на „Славия“ 
след 20 кръга я поставя 
на петото място, с точка 
преднина пред шестия 
„Черно море“ и на девет 
зад четвъртия „ЦСКА-
София“.

Факт е, че 26 от 
събраните 30 точки 
дойдоха от тимовете, 
заемащи местата след 
7-ото в подреждане-
то през зимната пауза. 

Срещу отборите от топ 
6 балансът е четири 
равенства и пет загу-
би при голова разлика 
5-11. Две от тези ремита 
„белите“ записаха сре-
щу шампиона-хегемон 
в последните 8 години 
– „Лудогорец“, срещу 
когото не загубиха за 
първи път в рамките на 
една календарна годи-
на!

ИГРОВИ МИНУТИ
Състезател  минути
Милен Гамаков 1655
Галин Иванов 1432
Георги Георгиев 1350
Христо Попадийн 1337
Емил Виячки 1264
Славчо Шоколаров 1161
Янис Карабельов 1126
Радослав Кирилов 1054
Петър Патев 1018
Димитър Велковски 1011
Цветелин Чунчуков 993
Георги Йомов 940
Венцислав Бенгюзов 759
Емил Стоев 657
Владислав Узунов 649
Андреа Христов 629
Николай Дюлгеров 509
Дарко Тасевски 506
Давид Уманес 360
Калоян Кръстев 356
Антонис Стериакис 314
Филип Кръстев 164
Георги Петков 136
Илиян Мицански 132
Мартин Атанасов 78
Димитър Стоянов 7

МАЧОВЕ
Състезател мачове
Милен Гамаков 19
Христо Попадийн 17
Галин Иванов 16
Георги Георгиев 15
Емил Виячки 15
Емил Стоев 15
Владислав Узунов 14
Цветелин Чунчуков 14
Калоян Кръстев 14
Петър Патев 13
Димитър Велковски 13
Янис Карабельов 13
Славчо Шоколаров 13
Георги Йомов 13
Радослав Кирилов 13
Венцислав Бенгюзов 12
Дарко Тасевски 11
Николай Дюлгеров 8
Андреа Христов 7
Антонис Стериакис 4
Филип Кръстев 4
Давид Уманес 4
Илиян Мицански 3
Мартин Атанасов 3
Георги Петков 2
Димитър Стоянов 1

Двадесет и шест 
души излизаха на те-
рена с емблемата на 
„Славия“ в шампионат-
ните двубои тази есен. 
От тях никой не записа 
участие и в 20-те сре-
щи. С най-много мачове 
и минути е Милен Га-
маков – 19. Капитанът 
Галин Иванов има 1432 
минути в 15 мача, а 
Христо Попадийн бе на 

терена в 17, но събира 
1337 игрови минути. 
Седемнадесет човека 
имат над 10 срещи с 
белия екип, а 10 от тях 
записаха над 1000 игро-
ви минути. Куриозно е, 
че един от водещите 
голмайстори в състава 
– Георги Йомов, отбе-
лязал четири гола, има 
под 1000 минути пре-
стой на терена!?

Дванадесет души 
се разписаха за „Сла-
вия“ през есенния етап 
на шампионата. Сред 
тях няма играч, който 
да се откроява с много 
по-голям брой отбеля-
зани попадения от ос-
таналите. С най-много 
голове са Георги Йомов 
и Галин Иванов – по че-
тири. По веднъж и два-
мата имат попадение 
със стойността на три 
точки – за Йомов това е 
голът му срещу „Витоша“ 
в Бистрица, а за Иванов 
– реализираната дузпа 
срещу „Царско село“ на 
ст. „Славия“. Двамата се 
разписаха в Стара Заго-
ра при успеха с 2:1 над 
„Берое“. Ключови бяха и 
головете на младока Ка-
лоян Кръстев, който вле-
зе като резерва срещу 
„Витоша“ в първия кръг 

и срещу „Етър“ в петия. 
И в двата двубоя негови-
те попадения донесоха 
трите точки за „белите“. 
С цената на три точки бе 
и голът на Славчо Шоко-
ларов в Пловдив срещу 
„Ботев“, въпреки че мал-

ко след него той бе от-
странен от терена.

Интересно бе, че в 
шампионатните сблъсъ-
ци тази есен слависти-
те отбелязаха три гола 
само в един мач и това 
се случи в първия кръг 

срещу „Витоша“ у дома. 
Нататък през сезона в 
седем други случая „бе-
лите“ вкараха по два 
гола като в четири от тях 
те стигнаха за победа, 
веднъж за равенство и 
на два пъти бяха реги-
стрирани загуби.

Три пъти бяха свире-
ни дузпи за момчетата 
на Златомир Загорчич 
в 20-те есенни мача за 
първенство. В два от 
случаите, дузпите бяха 
реализирани като гол-
майсторът и при двете 
ситуации е един и същи 
– Галин Иванов. Вед-
нъж пропусна Цветелин 
Чунчуков, който при 1:2 
срещу „Арда“ у дома не 
успя да изравни резул-
тата от 11-те метра. На 
три пъти бе показвана 
бялата точка и срещу 
„белите“ в есенните дву-
бои. И в трите случая 
това доведе до промяна 
на резултата. Две от дуз-

Без изявен голмайстор

Вторият капитан Янис Карабельов отново се 
разписа срещу „ЦСКА-София“ на ст. „Славия“, 
но този път голът му не бе достатъчен дори 
за точка срещу „червените“

пите бяха за „Локомотив“ 
(Пд), а веднъж бе дадена 
такава за „Арда“ на ст. 
„Славия“. В полза и във 
вреда на „белите“ нака-
зателни удари свириха 
Петър Костадинов при 
домакинството на „Арда“ 
и Ивайло Стоянов на 
мача у дома срещу пло-
вдивското „Локо“.

ГОЛМАЙСТОРИТЕ
футболист голове

Георги Йомов 4
Галин Иванов 4 (2)
Янис Карабельов 3
Цветелин Чунчуков 2
Калоян Кръстев 2
Владислав Узунов 2
Дарко Тасевски 1
Илиян Мицански 1
Радослав Кирилов 1
Димитър Велковски 1
Славчо Шоколаров 1
Емил Стоев 1
Забележка: В скоби е даден 
броя на отбелязаните от 
дузпа голове.

Статистиката подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ



Бр. 3 (152), зима 2019 г. 5Статистически обзор

Първа лига - класиране (есен 2019 г.) 
отбор м п р з г.р. т.
1. „Лудогорец“ 20 14 6 0 30-8 48
2. „Левски“ 20 13 4 3 37-13 43
3. „Локо“ (Пд) 20 12 5 3 41-19 41
4. „ЦСКА-София“ 20 11 6 3 35-14 39
5. „СЛАВИЯ“ 20 8 6 6 23-20 30
6. „Черно море“ 20 7 8 5 24-18 29
7. „Арда“ 20 7 7 6 23-24 28
8. ПФК „Ботев“ (Пд) 20 8 4 8 23-23 28
9. „Берое“ 20 9 1 10 31-29 28
10. „Етър ВТ“ 20 4 7 9 18-34 19
11. „Дунав“ 20 4 5 11 16-34 17
12. „Царско село“ 20 4 4 12 19-33 16
13. „Ботев“ (Вр) 20 3 5 12 17-38 14
14. „Витоша“ 20 1 2 17 11-41 5

През есента на 2019 
г. в двадесетте шампио-
натни двубоя цели седем 
пъти бяха отстранявани 
преждевременно фут-
болисти на „Славия“ от 
терена. В тези седем сре-
щи „белите“ записаха две 
победи, две равенства 
и три загуби при голова 
разлика 5-5. Интересен 
факт е, че в мачовете, в 
които взеха точки с нама-
лен състав, славистите 
не допуснаха гол! Няма 
нито един съдия, който 
да е показал повече от 
един червен картон при 
съдийстването си в мач 
на „белите“ тази есен.

Шестдесет и три 
жълти картона бяха вдиг-
нати на славистите. От 
таблицата се вижда, че 
най-много пъти в жълто – 
осем, е декориран Милен 
Гамаков. По седем пъти 
са видели жълтия цвят на 
картона Димитър Велков-
ски и Янис Карабельов. 
Впрочем, Велковски е 
футболистът, който на 
три пъти бе гонен от те-
рена през есента!

Дванадесет е броя на 
реферите, които ръково-
диха мачовете на „Сла-
вия“ в шампионатната 

есен. С най-много наряди 
бяха Станислав Тодоров 
и Георги К. Димитров – 
по три пъти. В тези шест 
срещи „белите“ записаха 
четири победи, едно ра-
венство и само една за-
губа като получиха едва 
веднъж червен картон. 
Спечелените точки са 13, 
което е малко под поло-
вината от есенния актив 
на отбора. Рекорден брой 

картони бяха показани на 
мача „Черно море“ – „Сла-
вия“ (0:0) от четвъртия 
кръг във Варна, когато 
Владимир Вълков извади 
10 жълти и един червен 
за състезателите в бяло, 
а пет пъти бяха предупре-
дени официално и фут-
болистите на варненския 
отбор. Любопитна под-
робност е, че през тази 
есен няма нито един мач 

Рекордни 7 червени картона 
за футболистите в 20 мача!

ДИСЦИПЛИНАТА
Състезател жк чк
Милен Гамаков 8 0
Димитър Велковски 7 3
Янис Карабельов 7 0
Христо Попадийн 6 1
Георги Георгиев 5 0
Калоян Кръстев 4 0
Славчо Шоколаров 4 1
Николай Дюлгеров 4 1
Петър Патев 4 0
Галин Иванов 4 0
Венцислав Бенгюзов 3 0
Георги Петков 2 0
Владислав Узунов 1 0
Дарко Тасевски 1 0
Андреа Христов 1 0
Емил Виячки 1 0
Емил Стоев 1 0
Антонис Стериакис 0 1
Общо: 63 жълти и 7 червени картона

ТЕМИДА
съдия м п р з т жк чк д-з д-с/у
Станислав Тодоров 3 2 0 1 6 5 0 0 0
Георги К. Димитров 3 2 1 0 7 8 1 1 0
Ивайло Стоянов 2 0 2 0 2 7 0 1 1
Волен Чинков 2 0 1 1 1 5 0 0 1
Драгомир Драганов 2 0 0 2 0 6 1 0 0
Радослав Гидженов 2 1 0 1 3 7 1 0 0
Георги Давидов 1 1 0 0 3 3 0 0 0
Владимир Вълков 1 0 1 0 1 10 1 0 0
Никола Попов 1 1 0 0 3 5 1 0 0
Петър К. Костадинов 1 0 0 1 0 3 1 1 1
Валентин Железов 1 1 0 0 3 2 0 0 0
Стефан Апостолов 1 0 1 0 1 2 1 0 0
Легенда: м – мачове, п – победи, р – равенства, з – загуби, жк – 
жълти картони, чк – червени картони,  д-з – отсъдени дузпи за 
„Славия“,  д- с/у – отсъдени дузпи срещу „Славия“.

„Белите“ са в тройката 
  на най-силните гости

през есенния дял

за „белите“ (включително 
и двата двубоя за Купата 
– общо 22 срещи), в който 

да няма поне един жълт 
картон за футболист на 
„Славия“!

С гола си срещу 
„Лудогорец” 

Димитър 
Велковски донесе 

ценната точка 
в последния 

есенен кръг, но 
междувременно 

той оглави 
класацията 
за най-груб 

състезател в 
първенството

„Славия“ записа мно-
го силни изяви като гост 
в шампионата. „Белите“ 
събраха повече точки 
навън дори от втория 
„Левски“ и имат равен ак-
тив с „ЦСКА-София“ – по 
18. Далеч от дома бяха 
постигнати пет победи, 
при четири от които не бе 
допуснат гол! И трите ра-
венства навън също бяха 
със суха мрежа – 0:0. Така 
в 10-те си гостувания „бе-
лите“ имат само 3 срещи, 
в които са инкасирали по-
падение!

На обратния полюс е 
ситуацията при мачовете 
на ст. „Славия“. Тук за-
губите са повече от по-
бедите, а само в едно от 
десетте си домакинства 
футболистите на Загорчич 

не допуснаха гол в своята 
врата! В две срещи пък 
„белите“ паднаха без да 
вкарат в съперниковата 
врата – срещу „Левски“ 
(0:2) и срещу „Черно море“ 
(0:1). 

Общият брой мачове 
без допуснат гол в 20-те 
двубоя е осем, а в три слу-
чая славистите не стигна-
ха до попадение срещу 
съперника си.

Класиране при домакинствата:
отбор м п р з г.р. т.
1. „Левски“ 10 9 0 1 22-6 27
2. „Лудогорец“ 10 7 3 0 16-3 24
3. „Локо“ (Пд) 10 6 4 0 15-5 22
4. „ЦСКА-София“ 10 6 3 1 21-9 21
5. „Берое“ 10 6 1 3 17-9 19
6. „Черно море“ 10 4 4 2 15-9 16
7. ПФК „Ботев“ (Пд) 10 5 1 4 12-9 16
8. „Арда“ 10 4 3 3 11-12 15
9. „Етър ВТ“ 10 3 4 3 8-16 13
10. „СЛАВИЯ“ 10 3 3 4 13-15 12
11. „Царско село“ 10 2 3 5 11-16 9
12. „Ботев“ (Вр) 10 2 3 5 9-16 9
13. „Дунав“ 10 2 2 6 8-17 8
14. „Витоша“ 10 1 1 8 7-21 4

Класиране при гостуванията:
отбор м п р з г.р. т.
1. „Лудогорец“ 10 7 3 0 14-5 24
2. „Локо“ (Пд) 10 6 1 3 26-14 19
3. „ЦСКА-София“ 10 5 3 2 14-5 18
4. „СЛАВИЯ“ 10 5 3 2 10-5 18
5. „Левски“ 10 4 4 2 15-7 16
6. „Арда“ 10 3 4 3 12-12 13
7. „Черно море“ 10 3 4 3 9-9 13
8. ПФК „Ботев“ (Пд) 10 3 3 4 11-14 12
9. „Берое“ 10 3 0 7 14-20 9
10. „Дунав“ 10 2 3 5 8-17 9
11. „Царско село“ 10 2 1 7 8-17 7
12. „Етър ВТ“ 10 1 3 6 10-18 6
13. „Ботев“ (Вр) 10 1 2 7 8-22 5
14. „Витоша“ 10 0 1 9 4-20 1
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I кръг, 14 юли 2019 г.
„Славия” – „Витоша” 3:2

„Славия”: 32. Стериакис, 83. Попадийн 
(84 – 18. Д. Стоянов), 15. Виячки, 38. 
Гамаков, 19. Велковски, 5. Дюлгеров 
(46 – 7. К. Кръстев), 10. Карабельов (к), 35. 
Йомов, 14. Тасевски (75 – 4. Патев), 11. Р. 
Кирилов, 23. Узунов.
Голмайстори: 0:1 Амзин (11), 1:1 
Карабельов (13), 1:2 Гъргоров (23), 2:2 
Тасевски (60), 3:2 К. Кръстев (88).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Велковски, Узунов, К. 
Кръстев.
София, стадион „Славия” – 500 
зрители.

II кръг, 19 юли 2019 г.
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 3:2

„Славия”: 32. Стериакис, 83. Попадийн, 
55. А. Христов, 38. Гамаков, 19. Велковски, 
10. Карабельов (к), 35. Йомов, 14. 
Тасевски (76 – 7. К. Кръстев), 23. Узунов 
(69 – 5. Дюлгеров), 11. Кирилов, 9. 
Чунчуков (82 – 20. Ф. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Чунчуков (3), 2:1 Д. 
Илиев (12-дузпа, 21), 3:1 Аралица (27), 3:2 
Кирилов (86).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Попадийн, Гамаков, 
Карабельов, Велковски.
Пловдив, стадион „Локомотив” – 1000 
зрители.

III кръг, 28 юли 2019 г.
„Славия” – „ЦСКА-София“ 1:2

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 4. Патев, 55. А. 
Христов, 38. Гамаков, 19. Велковски, 5. 
Дюлгеров, 10. Карабельов (к), 23. Узунов, 
14. Тасевски (78 – 83. Попадийн), 11. 
Кирилов (88 – 7. К. Кръстев), 9. Чунчуков.
Голмайстори: 1:0 Карабельов (60), 1:2 
Евандро (69, 87).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Дюлгеров, Патев.
София, стадион „Славия” – 2000 
зрители.

IV кръг, 2 август 2019 г.
„Черно море” – „Славия” 0:0

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 83. Попадийн, 
55. А. Христов, 38. Гамаков, 19. 
Велковски, 5. Дюлгеров, 14. Тасевски 
(7 – 8. Шоколаров), 33. Г. Иванов (87 – 15. 
Виячки), 10. Карабельов (к), 11. Кирилов, 
9. Чунчуков (90+3 – 7. К. Кръстев).
Съдия: Владимир Вълков.
Жълти картони: Гамаков, Карабельов, 
Шоколаров, Г. Георгиев, Велковски 
(2), Г. Иванов, А. Христов, Попадийн, 
Дюлгеров.
Червен картон: Велковски (81).
Варна, стадион „Тича” – 1000 зрители.

V кръг, 9 август 2019 г.
„Славия” – „Етър ВТ“ 2:1

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 55. А. Христов 
(90+1 – 24. М. Атанасов), 15. Виячки, 38. 
Гамаков, 83. Попадийн, 5. Дюлгеров, 
71. Стоев (54 – 35. Йомов), 23. Узунов, 8. 
Шоколаров, 33. Г. Иванов (к), 9. Чунчуков 
(70 – 7. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Узунов (24), 1:1 Д. 
Младенов (55), 2:1 К. Кръстев (82)
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Попадийн, Гамаков.
София, стадион „Славия” – 400 зрители.

VI кръг, 16 август 2019 г.
„Славия” – „Ботев” (Вр) 2:2

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 83. Попадийн 
(23 – 24. М. Атанасов), 15. Виячки, 38. 
Гамаков, 19. Велковски, 5. Дюлгеров, 8. 
Шоколаров, 35. Йомов, 23. Узунов (62 – 
71. Стоев), 33. Г. Иванов (к), 9. Чунчуков 
(83 - 7. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Чунчуков (38), 2:0 
Йомов (59), 2:1 Д. Янков (65), 2:2 Будинов 
(79).
Съдия: Георги К. Димитров.
Жълт картони: Велковски.
София, стадион „Славия” – 250 
зрители.

VII кръг, 25 август 2019 г.
„Лудогорец” – „Славия” 0:0

„Славия”: 32. Стериакис, 4. Патев, 6. 
Уманес, 38. Гамаков, 19. Велковски, 
73. Бенгюзов (77 – 5. Дюлгеров), 8. 
Шоколаров, 35. Йомов (45 – 1. Г. Петков), 
33. Г. Иванов (к), 71. Стоев (60 – 23. 
Узунов), 9. Чунчуков.
Съдия: Стефан Апостолов.
Жълти картон: Бенгюзов, Г. Петков.
Червен картон: Стериакис (44).
Разград, стадион „Лудогорец Арена” – 
400 зрители.

VIII кръг, 30 август 2019 г.
„Славия” – „Арда” 2:3

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 4. Патев, 6. 
Уманес, 38. Гамаков, 19. Велковски, 8. 
Шоколаров, 35. Йомов, 73. Бенгюзов (83 
– 23. Узунов), 33. Г. Иванов (к), 71. Стоев, 9. 
Чунчуков (69 – 7. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 С. Делев (21), 1:1 Г. 
Иванов (25), 1:2 Р. Василев (31), 1:3 Сам 
(81-дузпа), 2:3 Узунов (86).
Съдия: Петър К. Костадинов.
Жълти картони: Гамаков, К. Кръстев, Г. 
Георгиев.
Червен картон: Велковски (54).
София, стадион „Славия” – 400 зрители.

IX кръг, 15 септември 2019 г.
„Дунав” – „Славия” 0:0

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 4. Патев, 15. 
Виячки, 6. Уманес, 83. Попадийн, 23. 
Узунов, 8. Шоколаров, 71. Стоев, 20. 
Кръстев (58 – 14. Тасевски), 33. Г. Иванов 
(к), 9. Чунчуков (84 – 7. К. Кръстев).
Съдия: Волен Чинков.
Жълт картон: Тасевски.
Русе, градски стадион – 1200 зрители.

X кръг, 21 септември 2019 г.
„Славия” – „Левски” 0:2

„Славия”: 1. Петков, 4. Патев, 38. 
Гамаков, 6. Уманес, 83. Попадийн, 8. 
Шоколаров, 19. Велковски, 71. Стоев (66 – 
14. Тасевски), 73. Бенгюзов, 33. Г. Иванов 
(к), 7. К. Кръстев (77 – 22. Мицански).
Голмайстори: 0:1 Ф. Нашименто (73), 0:2 
С. Иванов (81).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гамаков, Шоколаров. 
Г. Петков.
София, стадион „Славия” – 3500 
зрители.

XI кръг, 29 септември 2019 г.
ПФК „Ботев” (Пд)  – „Славия” 0:1

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 83. Попадийн, 
15. Виячки, 38. Гамаков, 19. Велковски, 
8. Шоколаров, 73. Бенгюзов, 71. Стоев 
(57 – 4. Патев), 10. Карабельов (70 – 23. 
Узунов), 33. Г. Иванов (к), 9. Чунчуков (58 
– 11. Кирилов).

Голмайстор: 0:1 Шоколаров (26).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Г. Иванов, Велковски 
(2), Г. Георгиев, Патев.
Червен картон: Велковски (44).
Пловдив, комплекс „Ботев 1912“, кв. 
Коматево – 500 зрители.

XII кръг 4 октомври 2019 г.
„Славия” – „Царско село” (Сф) 1:0

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 4. Патев, 15. 
Виячки, 38. Гамаков, 83. Попадийн, 10. 
Карабельов (87-к), 73. Бенгюзов (81 – 23. 
Узунов), 33.Г. Иванов (к) (87 – 71. Стоев), 
8. Шоколаров, 11. Кирилов, 9. Чунчуков 
(70 – 7. К. Кръстев).
Голмайстор: 1:0 Г. Иванов (33-дузпа).
Съдия: Георги К. Димитров.
Жълти картони: Патев, К. Кръстев.
София, стадион „Славия” – 150 зрители.

XIII кръг, 21 октомври 2019 г.
„Берое” – „Славия” 1:2

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 4. Патев, 15. Виячки, 
38. Гамаков, 83. Попадийн, 8. Шоколаров, 10. 
Карабельов, 35. Йомов (87 – 7. К. Кръстев), 33. 
Г. Иванов (к), 71. Стоев (63 – 73. Бенгюзов), 11. 
Кирилов (90+2 – 23. Узунов).
Голмайстори: 0:1 Йомов (50), 1:1 Иван 
Минчев (67), 1:2 Г. Иванов (75).
Съдия: Радослав Гидженов.
Жълти картони: Стоев, Попадийн, Г. Иванов, 
Карабельов.
Стара Загора, стадион  „Берое” – 600 
зрители.

XIV кръг, 31 октомври 2019 г.
„Витоша” – „Славия” 0:1

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 4. Патев, 15. 
Виячки, 38. Гамаков, 83. Попадийн, 
8. Шоколаров, 10. Карабельов, 35. 
Йомов (82 – 71. Стоев), 14. Тасевски (55 
– 22. Мицански), 11. Кирилов (73 – 73. 
Бенгюзов), 33. Г. Иванов (к).
Голмайстор: 0:1 Йомов (52).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Г. Георгиев, Шоколаров.
с. Бистрица, стадион „Витоша” – 200 
зрители.

XV кръг, 5 ноември 2019 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 1:1

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 4. Патев, 15. 
Виячки, 38. Гамаков, 83. Попадийн, 
10. Карабельов (88 – 14. Тасевски), 8. 
Шоколаров, 35. Йомов, 33. Г. Иванов 
(к), 11. Кирилов (80 – 7. К. Кръстев), 9. 
Чунчуков (70 – 73. Бенгюзов).
Голмайстори: 0:1 Д. Илиев (74-дузпа), 1:1 
Г. Иванов (82-дузпа).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Гамаков, Карабельов, 
Патев, Виячки.
София, стадион „Славия” – 400 зрители.

XVI кръг, 9 ноември 2019 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия” 1:0

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 4. Патев, 15. 
Виячки, 38. Гамаков, 83. Попадийн, 8. 
Шоколаров, 10. Карабельов (80 – 73. 
Бенгюзов), 35. Йомов (59 – 71. Стоев), 23. 
Узунов (69 – 9. Чунчуков), 11. Кирилов, 33. 
Г. Иванов (к).
Голмайстор: 1:0 Али Соу (66)
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Шоколаров, Гамаков, 
Карабельов.
Червен картон: Шоколаров (87).
София, стадион „Българска армия“ – 
1500 зрители.

Преди срещата с „Черно море” на 
Златомир Загорчич бе връчена 
фланелка по повод 100 мача начело 
на „белите” на домашна сцена
 

XVII кръг, 23 ноември 2019 г.
„Славия” – „Черно море” 0:1

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 4. Патев (67 – 
19. Велковски), 15. Виячки, 38. Гамаков, 
83. Попадийн, 73. Бенгюзов, 5. Дюлгеров, 
71. Стоев (63 – 14. Тасевски), 33. Г. Иванов 
(к), 11. Кирилов (84 – 35. Йомов), 9. 
Чунчуков.
Голмайстор: 0:1 Иса (90+1)
Съдия: Радослав Гидженов.
Жълти картони: Г. Иванов, Дюлгеров (2).
Червен картон: Дюлгеров (68).
София, стадион  „Славия” – 350 
зрители.

XVIII кръг, 29 ноември 2019 г.
„Етър ВТ” – „Славия” 0:2

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 83. Попадийн, 
15. Виячки, 55. А. Христов, 19. Велковски, 
10. Карабельов (к), 38. Гамаков, 35. Йомов 
(88 – 71. Стоев), 14. Тасевски (77 – 23. 
Узунов), 11. Кирилов, 22. Мицански (83 – 
20. Ф. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Йомов (5), 0:2 
Мицански (27).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълт картон: Гамаков.
Велико Търново, стадион „Ивайло“ – 
300 зрители.

XIX кръг, 8 декември 2019 г.
„Ботев” (Вр) – „Славия” 0:2

„Славия”: 13. Г. Георгиев, 83. Попадийн, 
15. Виячки, 55. А. Христов, 19. Велковски, 
10. Карабельов, 73. Бенгюзов (84 – 23. 
Узунов), 35. Йомов, 14. Тасевски (56 – 38. 
Гамаков), 33. Г. Иванов (к), 7. К. Кръстев 
(67 – 71. Стоев).
Голмайстори: 0:1 Карабельов (16), 0:2 
Стоев (90+3).
Съдия: Георги К. Димитров.
Жълти картони: Карабельов, Бенгюзов, 
Попадийн (2), Г. Георгиев.
Червен картон: Попадийн (49)
Враца, ст. „Христо Ботев” – 300 зрители.

XX кръг, 15 декември 2019 г.
„Славия” – „Лудогорец” 1:1

„Славия”: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 
15. Виячки, 38. Гамаков, 19. Велковски, 20. 
Ф. Кръстев, 10. Карабельов (82 – 24. М. 
Атанасов), 33. Г. Иванов (к), 73. Бенгюзов, 
11. Кирилов (72 – 71. Стоев), 7. К. Кръстев 
(57 – 9. Чунчуков).
Голмайстори: 0:1 Чибота (22), 1:1 
Велковски (90+4).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълт картони: К. Кръстев, Карабельов, 
Бенгюзов.
София, стадион „Славия” – 350 зрители.

„Славия” в Първа професионална лига – 
есен 2019 година 
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Достоен юбилей 
отбелязва един 
от онези бивши 

футболисти, който 
носи в сърцето си 

слависткия дух. Роден 
на 27 декември 1929 

година Стефан Гецов, 
или както всички го 

знаят Цеко, от малък 
прегръща идеята 

“Славия”, за да я 
носи в себе си вече 

девет десетилетия. 
Съхранил в себе си 

редица спомени, които 
ни споделя на един дъх:

„Много са онези сла-
вистки мигове, за които 
и днес изтръпвам като 
се сетя, разкрива доай-
енът. Няма да избледнее 
спомена ми, колко неза-
служено ни отстрани 
„Левски” на полуфинала 
за купата на 1 май1949 
година. Да, отминали 
са седем десетилетия, 
но всичко е пред очите 
ми. Как ни вкараха един-
ствен гол от засада 
чрез Борислав Цветков-
Жук, сетне ДП „Фото-
графия” пусна специал-
но четири фотоса от 
ситуацията, на които 
се виждаше всичко. Те 
бяха извадени от лен-
тата на „Кинемато-
графията”, снимаща 
големия двубой. Или 
онзи момент, когато ме 
спъна в пеналта Амедео 
Клева. Бранителят от 
италиански произход 
на „сините”, направи 
101-процентова дузпа, 
но реферът замълча. 
Затова приех и като 
мой личен реванш успе-
ха на нашите момчета 
миналата година на фи-
нала именно срещу „Лев-
ски” и то пак през месец 
май. Бях на стадиона в 
сектор „А” и ликувах за-
едно с десетки прияте-
ли слависти около мен”.

 На същия терен през 
1947 г., като капитан на 
юношеския тим на “Сла-
вия”, Цеко има честта 
първи да прегърне шам-
пионския трофей.

Отново думите на 
юбиляра автентично ни 
пренасят в една отми-
нала романтична епоха: 
„В тогавашния ни от-
бор имаше невероятен 
колективен дух. Той се 
оформи през зимата на 
1946 година. След по-
редната тренировка в 
снега отивахме в кино 
“Иван Вазов” и там пред 
една печка, направена 
от варел, хем сушахме 
мокрите си дрехи, хем 

Стефан Гецов-Цеко на 90 години

гледахме филма. Ръко-
водството на клуба из-
прати да се занимава с 
нас един от съоснова-
телите на клуба Сте-
фан Чумпалов, който 
да ни подготвя по вре-
ме на републиканското 
първенство. Победихме 
всички и ето ни на фи-
нала на 2 ноември 1947 
година срещу “Спартак” 
(Варна). Ръководството 
ни разреши да излезем 
облечени в резервните 
екипи на първия тим. 
Фланелките и гащета-
та бяха огромни за нас 
и изглеждахме малко 
комично в тях. Въпреки 
това бяхме много енту-
сиазирани и победихме 
с 1:0. Награда ни беше 
спечелената титла и 
вечеря от клуба - по три 
кебапчета.“

Още преди този успех 
Цеко е повикан в първия 
тим на “Славия” и за-
играва редом до своите 
вчерашни кумири Манол 
Николов-Мънето, Христо 
Евтимов-Майцата, Геор-
ги Филипов-Бако...Той е 
най-младият в състава, 
воден от друга бяла ле-
генда Димитър Байку-
шев-Мими. Славистите 
в тази си формация са 
много силен отбор. До-
казателство за високата 
им класа е и звучният 
шамар с 4:1, който от-
нася прясно станалият 

шампион “Септември 
при ЦДВ”, един от пред-
шествениците на ЦСКА. 
Този резултат остава и 
като най-голямата побе-
да на “Славия” над “ар-
мейците”.

Великолепните игри 
на Стефан Гецов го из-
веждат и до националния 
отбор. Тогава в държав-
ния ни тим, за разлика 
от сега, се влиза изклю-
чително трудно. Кален-
дарът е повече от скро-
мен с едва два-три мача 
годишно. Цеко играе в 
двубоя срещу Полша в 
София на 30 октомври 
1950 година (0:1). Преди 

това с “Б” състава на 27 
август същата година, 
в чехословашкия град 
Усти на Лабе, заедно с 
още петима слависти, 
е част от победителите 
над тима на домакините 
(2:0). 

Съдбата често си пра-
ви шеги със своите лю-
бимци. В този период, ко-
гато е най-голямата сила 
на младия футболист, 
пред него се изправят и 
най-големите му преди-
звикателства. Първо в 
чисто футболен план, по-
сле и в житейски. Отново 
Цеко Гецов има какво да 
сподели: “Бях вече приет 

да следвам икономика 
в Софийския универси-
тет. По тогавашната 
наредба задължително 
трябваше да премина в 
редовете на “Академик”. 
Приех това с голямо не-
желание. Та “Славия” е 
моят дом. Не исках да 
напускам. Първоначално 
ходех и на лекции, а и 
на тренировки с “белия” 
тим. Криех се. В крайна 
сметка ръководството 
на столичните студен-
ти ме откри и преминах 
в този състав. Но друг 
проблем изникна малко 
по-късно. Откриха ми 
затъмнение на белия 
дроб. Отидох на сана-
ториум. Но там пък 
се разболях от воден 
плеврит и коварната 
болест прекъсна състе-
зателната ми кариера.”

Но за силния славист-
ки дух няма пречки и бате 
Цеко продължава да 
бъде един от апостолите 
на „бялата” идея. Неиз-
менно е на сбирките на 
ветераните. А самият той 
оглавява организацията 
вече повече от петнайсет 
години. Сътрудничи не-
уморно и на слависткия 
вестник. Разпространява 
и всеки брой на издание-
то. Можете да го срещне-
те и на домакински мач 
в компанията на своя 
прия тел и екссъотборник 
в “белия” тим Стоян Ва-
силев-Батко. 

Да си ни жив и здрав, 
бате Цеко и още дълги 
години да носиш в сърце-
то си духа на “Славия”!

Камен ОГНЯНОВ  

1949 година, цветя за славистите преди футболна среща с “Левски”, 
на преден план Стефан Гецов-Цеко... и ветеранът през 2019 

Юношеският отбор на „Славия“ - шампион за 1947 година отляво над-
ясно: Павел Войнов-Палето, Димитър Найденов-Картофчето, Петър 
Ефтимов-Майцата, Иван Шулев-Шулето, Петър Караджов-Петето, Иван 
Пиргов-Ванчо, Григор Василев-Гошо, Стоян Василев-Батко, Димитър 
Йорданов-Кукуша, Георги Коколев-Гого и капитанът Стефан Гецов-Цеко  
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Прочутият ис-
пански тим е 
д о с т а т ъ ч н о 

известен, но все пак е 
редно да бъде пред-
ставен съотнесено към 
онези години. До 1969 
година във визитна-
та му картичка се от-
крояват 4 шампионски 
титли, както и 3 купи 
на Краля. Когато се 
погледне списъка на 
международните успе-
хи на водещия клуб от 
област Турия, се виж-
да, че той наистина е 
европейски колос от 
голяма величина. Вече 
има в актива си купата 
на Панаирните градо-
ве (Лига Европа) за 
1962 и 1963 г., а през 
1964 г. е финалист. 
Тимът на испанците, 
сред който се откроя-
ва националът Енрике 
Кояр, е класен. Тук са 
играчи от състава спе-
челил двете европей-
ски отличия. Преди две 
лета този ансамбъл е 
добавил и купата на 
Генералисимуса, как-
то е известна тогава 
националната купа на 
Испания, а в следва-
щото първенство ще 
спечелят и титлата на 
страната си! Двубоят 
срещу българския тим 
в Евротурнирите е под 
№53 за „Валенсия”! А 
сред елиминираните 
състави личат:  „Барсе-
лона”, „Интер” (Мила-
но), „Селтик”, „Рома”, 
„Нотингам”, „Лийдс”, 
„Цървена звезда” (Бел-
град), „Стяуа” (Буку-
рещ) и т.н. 

Най-авторитетното 
име сред „прилепите” 
е това на бразилеца 
Валдо. 35-годишният 
нападател подкарва 
своя десети сезон в 
тима, за който в края 
на кариерата си ще 
има респектиращите 
147 гола в 265 срещи 
във всички турнири! 
Той е и начело във 
вечната ранглиста 
като голмайстор №1 в 
състезанието за Пана-
ирната купа с 31 гола! 
Много силен е и вра-
тарският пост, където 
е клубният възпитаник 
Хосе Песудо. Освен 
във „Валенсия”, той 
има много силни пет 
години и под рамката 
на „Барселона”, носи-

Половин век от епопеята
с евроколоса „Валенсия” 

Футболният отбор на „Славия“ има редица успехи на международната сцена, с които би се гордял 
всеки привърженик на „белите“. Най-старият действащ клуб у нас е и първият български отбор, 
който достига до полуфинал в европейски клубен турнир. Един от най-големите триумфи за всички 
времена, обаче си остава елиминирането на „Валенсия“, от който измина точно половин век! Това е 
поводът да върнем лентата назад отново към този велиг миг.

тел е и на отличието 
„Замора” за най-добър 
вратар в първенство-
то. Хосе Кларамунт се 
откроява сред млади-
те, като ще е докрай 
верен на „Валенсия”, 
чиито юноша е и ще е 
в първия отбор цели 
12 поредни сезона, в 
които ще запише 343 
мача и 67 гола общо! 
Европейски шампион с 
„Ла Фурия” с пет мача 
с националната фла-
нелка в кампанията от 
1964 г. пък е Франсиско 
Пакито. Срещу тази ре-
спектираща армада се 
изправя „Славия” по 
силата на жребия още 
в първия кръг. 

Редно е да се спо-
менат няколко основни 
неща за тима на „бе-
лите” от този период. 
От онзи славен състав, 
който преди две лета 
достига до полуфинал 
в Европа са останали 
само петима. На вра-
тарския пост е настоя-
щият футболист на 
годината на България 
Симеон Симеонов, 
участник на световно-

то първенство в Ан-
глия през 1966 година. 
Там е и друг славист 
- Иван Давидов, който 
за десет сезона в бяло 
ще запише 201 мача в 
родния елит. Капитанът 
на тима Александър 
Шаламанов, пък без-
спорно е най-голямата 
фигура. Със своите 262 
срещи за първенство-
то, той е най-опитен, 
като също е част от 
славистката група на 
Мондиала преди три 
лета. Избран е и за 
футболист на годината 
за 1963 и 1966 година. 
Още двама възпитани-
ци на клубната школа 
са в зашитната фор-
мация: Петър Петров 
и Стоян Алексиев. 
Първият ще фиксира 
клубните си мачове на 
222, а вторият на 164. 
От новодошлите се 
откроява централни-
ят нападател Божидар 
Григоров, който ще ста-
не първият славист ми-
нал „кота 300” за шам-
пионатни срещи, а със 
128-те си гола в родния 
елит е втори във вечна-

та ранглиста на клуба. 
В селекцията изпъква и 
бързоногото ляво кри-
ло Стоян Коцев, който 
след кариерата си на 
изтъкнат играч, през 
1996 година ще изведе 
славистите до златен 
дубъл.   

Важно да се посочи и 
странното решение за 
трансформирането на 
клуба в „ЖСК-Славия” 
през януари 1969 годи-
на. Поради това с тима 
си са принудени да се 
разделят за известен 
период от време зна-
чими футболисти като: 
Емануил Манолов, 
Георги Харалампиев и 
Любен Тасев. От друга 
страна в отбора идват 
от столичния „Локо-
мотив”, вследствие 
на сливането, нелоши 
играчи. Сред тях се 
открояват: Атанас Ми-
хайлов, Тодор Колев и 
Ивайло Георгиев, но на 
новите е нужно време 
за сработване.

Въпреки сътресе-
нията, които пона-
ся „Славия”, заради 
„окрупняването”, „бе-

лите” отново стигат до 
европейска сцена. Ка-
призът на жребия за 
купата на Панаирните 
градове отрежда, ос-
вен опасния съперник 
и първият двубой да е 
в София. Той е насро-
чен за 17 септември, а 
домакините излизат в 
състав: Симеон Симе-
онов, Александър Ша-
ламанов, Георги Хри-
стакиев, Атанас Геров, 
Иван Давидов, Тодор 
Колев, Емануил Лукач, 
Янчо Димитров, Божи-
дар Григоров, Атанас 
Михайлов и Стоян Ко-
цев.

Срещата запо-
чва много остро, като 
българите налагат сво-
ето темпо, но „Вален-
сия” отвръща с добра 
организация на играта 
си. Наблюдаващите 
мача остават с впечат-
лението, че гостите се 
бранят с шест-седем 
души, атакуват пак с 
поне толкова, а в сре-
дата на терена имат и 
половин дузина хал-
фове. Това споделя и 
наставникът на дома-
кините Добромир Таш-
ков: „Останахме изне-
надани и не успяхме да 
разгърнем предвари-
телно начертаните 
си планове.”

Въпреки това слави-
стите играят с голямо 
желание и с воля за 
победа. С мощни про-
биви по крилото Стоян 
Коцев тормози против-
никовата отбрана. В 
центъра на защитата 
чудесно действа Иван 
Давидов. Той успява да 
спаси две връхлитащи 
топки в мрежата, а и 
като цяло се справя с 
противниковите остри-
ета. Идва и мигът на 
„бялата“ радост. Три 
минути преди почивка-
та Божидар Григоров 
успява от близо да ре-
ализира гол и да мате-
риализира по-голямата 

Вратарят Симеон Симеонов и капитанът Александър Шаламанов, 
както и техните колеги в „бялата” отбрана са безупречни в двубои-
те с испанския колос
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активност на своите – 
1:0. 

Второто полувре-
ме отново почва с им-
пулс на славистите. 
Гостите отговарят на 
това с откровено гру-
би действия. Контузен 
напуска Атанас Ми-
хайлов. Сменява го в 
51-та минута Николай 
Кръстев. Унгарският 
рефер Тибор Вотава 
сякаш си затваря очи-
те за поредицата груби 
действия на испански-
те футболисти, които 
и четири пъти спират 
топката с ръце?! Рад-
ващо е, че българският 
отбор не се подвежда и 
продължава да ползва 
само игрови прийоми. 
В характер-
ния си стил 
Алек сандър 
Ш а л а м а н о в 
прави своите 
слизания в 
дясната зона. 
При едно от 
тях направо 
е „туширан” 
в наказател-
ното поле и 
арбитърът по-
сочва точката 
за дузпа. Това 
е и първият 
наказателен 
удар в полза 
на „белите“ 
в евротурни-
рите. Тодор 
Колев е хлад-
н о к р ъ в е н , 
стреля точно 
и резултатът 
става 2:0 в 
68-ата мину-
та! Трибуните ликуват! 
В последвалото време 
домакините се дръпват 
назад за да запазят ре-
зултата и успяват. Ис-
панците натискат, но 
с авторитетни намеси 
Симеон Симеонов ги 
отказва. Шаламанов 
също категорично над-
делява над напористия 
Кояр, който е обезвре-
ден напълно! 

Реваншът на ста-
дион „Луис Казанова” 
е след две седмици. В 
българстките редици 
отсъства само Атанас 
Михайлов, за сметка на 
снажния бранител Ни-
колай Кръстев-Шулц. 
Горещата подкрепа от 
трибуните дава „кри-
ле” на домакините и те 
започват мача мощно 

търсейки ранен гол. 
Постепенно играта е 
изравнена. Ето мне-
нието на наставника 
на гостите Добромир 
Ташков: „Не ни изнена-
да бясното темпо на 
домакините. Ние очак-
вахме това и имахме 
свой план: да изградим 
стабилно защитата 
си и като използваме 
увлечението напред 
на противника, да кон-
траатакуваме. От-
борът действаше си-
гурно и хладнокръвно. 
При всяка възможност 
се търсеше гола. И 
той дойде...” Негов ав-
тор е един от голмай-
сторите от първия мач 
Божидар Григоров. Ето 
какво разказва за тази 
ситуация самият Боби 

и четвърт час преди 
края идва и то чрез 
попадението на Фер-
нандо Ансола. В след-
ващите минути „бели-
те“ действат разумно, 
а накрая разиграват 
спокойно топката със 
самочувствието на 
крайни победители. 
Равенството 1:1 оста-
ва непроменено и сла-
вистите елиминират 
„Валенсия“, като с това 
отварят нова славна 
страница в историята 
на своя клуб. Тогава 
момчетата с бели фла-
нелки едва ли са зна-
ели, че никога повече 
български тим не ще 
елиминира „бяло-чер-
ните“ от провинция Ту-
рия…

След приключване 
на двубоя десетки хи-
ляди испанци аплоди-
рат гостуващия тим. За 

“Славия” от есента на 1969 година, отляво надясно клекнали: Ми-
хаил Михайлов, Атанас Михайлов, Божидар Григоров, Тодор Колев и 
Стоян Коцев. Прави: Симеон Симеонов, Александър Шаламанов, Нико-
лай Кръстев, Атанас Геров, Иван Давидов и Петър Петров. 

Божидар Григоров прониза 
мрежата на „Валенсия” и в 
двата мача.

Григ: „След добрата 
победа и комфор-
тната преднина от 
първия мач, на реван-
ша трябваше да отбе-
лежим на всяка цена. В 
средата на първото 
полувреме щастието 
ми се усмихна. Напра-
вихме бърза комбина-
ция с Янчо Димитров и 
с воле от около 30 ме-
тра забих топката в 
долния ъгъл - 1:0! Шу-
тирах, просто защо-
то трябваше да вка-
рам гол! Присъства-
щите хиляди зрители 
станаха на крака да 
ме аплодират!”  Миси-
ята на „Валенсия” вече 
изглежда невъзможна. 
За да продължи са нуж-
ни цели четири гола.

Въпреки пасива си, 
домакините продъ-
лжават настойчиво да 
търсят изравняването 

този вълнуващ момент 
отново думата има До-
бромир Ташков: „След 
последния съдийски 
сигнал зрителите раз-
вяваха знамена и от-
правяха приветствие 
в чест на българския 
тим. По пътя към хо-
тела автобусът ни 
премина през шпалир 
от хиляди ръкопля-
скащи и скандиращи 
името на България ис-
панци!” 

Какво още да доба-
ви човек след тези тро-
гателни слова? Освен 
да предостави думата 
на двама от героите с 
бели фланелки. 

Стоян Коцев: „Спом-
ням си отчетливо как 
в един момент целият 
стадион притихна. 
Муха да бръмне щеше 
да се чуе, а сетне зри-
телите извадиха бели 
кърпи и започнаха да 
махат към техния 
треньор. В този пе-
риод играехме много 
силен футбол.” 

Божидар Григоров: 
„Освен с решаващо 
значение моят гол на 
реванша бе запечатан 
и на снимка, която спе-
чели награда за фото-
графия. Кадърът бе 
озаглавен „Радост и 
скръб на един квадра-
тен метър”, тъй като 
аз се радвах на фона 
на съкрушен на земя-
та бранител на дома-
кините.”.

Камен ОГНЯНОВ

Незабравимият Стоян Коце-Кано (11) изнася голям мач и 
с „Валенсия” в София
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Елитна юношеска група 
до 19 години

1 кръг
„Дунав 2010“ (Русе) - „Славия“ 2:0
2 кръг
„Черно море“ - „Славия“ 3:0
3 кръг
„Славия“ - „Верея“  1:0
4 кръг
„Левски“ - „Славия“  0:0
5 кръг
„Славия“ - „Ботев“ (Пд) 3:0
6 кръг
„Янтра 2019“ - „Славия“ 0:5
7 кръг
„Славия“ почива
8 кръг
„Царско село“ - „Славия“ 1:8
9 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (Пд) 1:1
10 кръг
„Берое“ - „Славия“  0:0
11 кръг
„Славия“ - „Септември“ (Сф) 4:1
12 кръг
„Монтана“ - „Славия“  2:4

Резултати и класиране – есен 2019
Завършиха първенствата при подрастващите през есента на 2019 година. Предлагаме 
ви резултатите и класирането на отборите на „Славия“ във всички възрасти от 
Елитните групи до софийските шампионати при най-малките.

Славистите изпратиха колеблив сезон в Елитната група до 19 години (снимки: facebook)

Всеки път, когато играят „бели” и „сини” от София при 
подрастващите, е интересно.  

4 кръг
„Витоша“ (Бистрица) - „Славия“ 0:5
5 кръг
„Славия“ - „Левски“  1:4
6 кръг
„Дунав 2010“ (Русе) - „Славия“ 2:1
7 кръг
„Славия“ - „Черно море“ 2:0
8 кръг
„Берое“ - „Славия“  0:1
9 кръг
„Славия“ - „Спартак 1918“ (Вн) 4:0
10 кръг
„Лудогорец“ - „Славия“ 3:2
11 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София 3:1
12 кръг
„Септември“ (София) - „Славия“ 1:3
13 кръг
„Славия“ - Етър“  4:2
14 кръг
„Национал“ (София) - „Славия) 2:1

7 кръг
„Славия“ - „Черно море“ 1:2
8 кръг
„Берое“ - „Славия“  5:1
9 кръг
„Славия“ - „Добруджа 1919“ 7:0
10 кръг
„Лудогорец“ - „Славия“ 1:0
11 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София 0:0
12 кръг
„Септември“ (Сф) - „Славия“ 0:0
13 кръг
„Славия“ - „Етър“  0:0
14 кръг
„Национал“ (София) - „Славия“ 2:1
15 кръг
„Славия“ - „Витоша 13“ (София) 2:1

Временно класиране:
1. „Левски“ 15 15 0 0 58:4 45 т. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9. „СЛАВИЯ“ 15 5 5 5 23:14 20 

Юноши младша възраст, Зона I, 
родени 2003-2004 година

1 кръг
ЦСКА-София - „Славия“ 1:0
2 кръг
„Славия“ - „Витоша 13“ (Сф) 0:4
3 кръг
„Левски“ - „Славия“  3:2
4 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (Сф) 0:2
5 кръг
„Ботев 57“ (София) - „Славия“ 2:1
6 кръг
„Славия“ - „Септември (София) 1:3
7 кръг
„Барокко“ (София) - „Славия“ 0:5
8 кръг
„Славия“ - „Хебър“  3:1
9 кръг
ЦСКА 1948 - „Славия“ 0:3
10 кръг
„Оборище“ (Пан) - „Славия“ 0:7
11 кръг
„Славия“ - „Левск-Раковски“ 3:1
12 кръг
„Олимпиец“ (София) - „Славия“ 1:1
13 кръг
„Славия“ - „Витоша“ (Бистрица) 2:1
14 кръг
„Национал“ (София) - „Славия“ 1:4
15 кръг
„Славия“ - „Царско село“ 2:1

Временно класиране:
1. „Левски“ 15 13 1 1 66:10 40 т.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7. „СЛАВИЯ“ 15 8 1 6 34:21 25 

Столично първенство деца „Б“,  
първа група, родени 2006 година

1 кръг
„Славия“ - „Царско село“ 6:0
2 кръг
„Септември“ (Сф) - „Славия“ 1:1
3 кръг
„Славия“ - „Левски“  1:2
4 кръг
„Витоша 13“ (София) - „Славия“ 1:2
5 кръг
„Славия“ - „Развитие на мл. 
футболисти“  2:2

13 кръг
„Славия“ - „Лудогорец“ 3:1
14 кръг
„Пирин“ (Бл) - „Славия“ 1:2
15 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София 2:4

Временно класиране:
1. ЦСКА-София 14 12 1 1 42:8 37 т.
- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6. „СЛАВИЯ“ 14 8 3 3 33:16 27 

Елитна юношеска група 
до 17 години:

1 кръг
„Левски-Раковски“ - „Славия“ 0:2
2 кръг
„Славия“ - „Ботев“ (Пд) 3:2
3 кръг
„Локомотив“ (Пд) - „Славия“ 2:5

15 кръг
„Славия“ - „Сокол“ (Марково) 1:1

Временно класиране:
1. „Септември“ (Сф) 15 12 0 3 61:12 36 т.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. „СЛАВИЯ“ 15 10 1 4 38:20 31

Елитна юношеска група 
до 15 години:

1 кръг
„Спартак 1919“ (Пл) - „Славия“ 0:3
2 кръг
„Славия“ - „Ботев (Пд) 2:2
3 кръг
„Локомотив“ (Пд) - „Славия“ 0:2
4 кръг
„Асти“ (Хасково) - „Славия“ 0:3
5 кръг
„Славия“ - „Левски“  0:1
6 кръг
„Черноморец 1919“ (Бс) - „Славия“ 1:1
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Поредна „бяла“ радост след гол срещу „Левски“

6 кръг
„Славия“ - „Ботев 57“ (София) 4:0
7 кръг
„Национал“ (София) - „Славия“ 3:1
8 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (София) 0:3
9 кръг
ЦСКА-София - „Славия“ 3:1
10 кръг
„Царско село“ - „Славия“ 2:4
11 кръг
„Славия“ - „Септември“ (София) 1:2
12 кръг
„Левски“ - „Славия“  7:0
13 кръг
„Славия“ - „Витоша 13“ (София) 2:1
14 кръг
„Развитие на мл. футболисти“ - 
„Славия“   0:1

Временно класиране:
1. „Левски“ 14 12 2 0 52:9 38 т.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
6. „СЛАВИЯ“ 14 6 2 6 26:27

Футбол 11, група “Б“,
родени 2007 година

 
1 кръг
„Славия“ - „Младост 2015“ 11:0
2 кръг
„Славия“ почива
3 кръг
„Славия“ - „Ком 98“ (Годеч) 7:0
4 кръг
„Левски“ - „Славия“  4:2
5 кръг
„Славия“ - „Сердика“  7:2
6 кръг
„Славия“ - „Н Спорт“  4:0
7 кръг
„Ботев 57“ - „Славия“  0:3
8 кръг
„Славия“ - „Витоша“ (Бистрица) 2:0
9 кръг
„РД Спорт“ - „Славия“ 1:3

Временно класиране:
1. „Левски“ 8 7 1 0 62:4 22 т.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. „СЛАВИЯ“ 8 7 0 1 39:7 21 

8 кръг
„Славия“ - Витоша“ (Бистрица) 4:2
9 кръг
„Металург 1957“ (Пк) - „Славия“ 2:8
10 кръг
„Славия“ - „Септември“ (София) 7:2
11 кръг
„Ферион“ - „Славия“  2:4
12 кръг
„Славия“ - „Барокко“  17:0
13 кръг
21 декември
„Ултраспорт“ - „Славия“

Футбол 7, „Спортна София“,
родени 2010 година

 
1 кръг
„Славия“ почива
2 кръг
„Национал“ - „Славия“ 1:1
3 кръг
„Славия“ - „Арес“  3:0
4 кръг
„Славия“ - „Щурче“  7:2
5 кръг
„Царско село“ - „Славия“ 1:8
6 кръг
„Славия“ - „Ком 98“ (Годеч) 5:1
7 кръг
„Олимпия“ - „Славия“ 4:2
8 кръг
„Славия“ - „Барокко“  10:0
9 кръг
„София Спорт“ - „Славия“ 2:0
10 кръг
„Славия“ - „Метал 2002“ (Пк) 8:0
11 кръг
„Талант“ - „Славия“  0:2

Футбол 5, група „А“,
родени 2011 година

 
1 кръг
„Славия“ - „Спорт за всички“ 2:0
2 кръг
„Левски“ - „Славия“  3:4
3 кръг
„Славия“ - ОФК „София“ 3:0
4 кръг
„Славия“ - „Шампион“ 4:1
5 кръг
ЦСКА 1948 - „Славия“ 2:2
6 кръг
„Славия“ - „Арес“  3:3
7 кръг
„Лъвчета“ - „Славия“  1:0
8 кръг
„Славия“ почива
9 кръг
„София Спорт“ - „Славия“ 0:4

Асен ДАСКАЛОВ

Футбол 9, група „А“,
родени 2008 година

 
1 кръг
„Пловдив“ - „Славия“  1:1
2 кръг
„Славия“ - „София Спорт“ 3:0
3 кръг
„Левски-Раковски“ - „Славия“ 0:3
4 кръг
„Ком 98“ (Годеч) - „Славия“ 0:0
5 кръг
„Славия“ - „Барокко“  6:0
6 кръг
„Септември“ (София) - „Славия“ 0:4
7 кръг
„Славия“ - „Левски“  1:6
8 кръг
„Арес“ - „Славия“  0:3
9 кръг
„Славия“ - „Н Спорт“  2:1

Футбол 7, група „А“,
родени 2009 година 

1 кръг
„Славия“ - Спортист 13“ 11:0
2 кръг
„Славия“ - „Левски 2“  2:1
3 кръг
„Н Спорт“ - „Славия“  0:3

4 кръг
„Славия“ - „Кремиковци“ 3:1
5 кръг
ЦСКА-София - „Славия“ 2:1
6 кръг
28 декември
„Славия“ - „Развитие на мл. 
футболисти“
7 кръг
„ДИТ Спорт“ - „Славия“ 2:1

За всяко 
младо момче 
витрината 
с трофеите 
на школата 
е като 
магнит за 
бъдещата 
му амбиция 
за успехи

Прегръдка 
след побе-
дата на 
петнайсет-
годишните 
слависти
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След като миналата го-
дина славистките отстъ-
пиха в спора за бронза, 
то този сезон амбициите 
за медал са повече от 
основателни. Една от 
причините е натрупаният 
опит на доста от млади-
те състезателки водени 
и тази есен от Силвия 
Пеева. Макар имащи все 
още девическа възраст, 
те вече имат солиден 
стаж в първенството при 
дамите. Вторият момент 
е свръзан с три по-опитни 
баскетболистки. Запаз-
ването в състава на най-
резултатната състезател-
ка Естер Мичева, както и 
завръщането от Ислан-
дия на Вероника Джикова 
придава друго ниво на от-
бора. В неговите редици 
вече е и Мария Светосла-
вова. 26-годишното крило 
за последно бе в НСА.   

През този шампионат 
деветте елитни отбора са 
разделени на Източна и 
Западна група. Радващо 
е, че и сега славистките 
са твърдо втори в диви-
зията си след шампион-

ките от „Монтана 
2003”. Важно е да 
се отбележи, че 
този път, за раз-
лика от миналия 
сезон, не се до-
пусна подценява-
не и бяха спече-
лени всички оста-
нали срещи. По 
два успеха бяха 
записани срещу 
другите столични 
съперника НСА, 
„Шампион 2006” 
и „Септември 97”.      

Освен споме-
натите състеза-
телки радващо е 
и израстването 
на центъра Ива-
на Николова, и 
на крилото Па-
триция Балова. 
В последния за 
годината двубой срещу 
„Шампион 2006” фурор 
направи още една пред-
ставителка от школата 
– 13-годишната Яна Ка-
рамфилова. Тя започна 
в стартовата петица и 
след 16 минути на парке-

помниха, че от дебюта 
на славната олимпийска 
вицешампионка Евладия 
Славчева, не е имало 
толкова успешен титуля-
рен мач на 13-годишна 
в българския елит! Дано 
и Яна последва пътя на 
Владка, която завърши 
кариерата си като изведе 
„Славия” като капитан до 
три поредни титли в пери-
ода 2002-2004 година.   

Иначе след изиграва-
нето на редовния сезон, 
в който отборите игра-

ха по веднъж в система 
„всеки срещу всеки” на 
разменено гостуване, се 
оформят две нови групи. 
Те са разпределени така: 
първа четворка, където 
освен „Славия” и „Мон-
тана 2003”, попадат за-
елите първите две места 
на Изток, старозагорските 
клубове „Берое” и „Локо-
мотив”, а останалите от-
бори формират втората 
петица.   

По всички личи, че и 
това първенство спорът 
за бронза ще е между 
„Славия” и „Локомотив” 
(Стара Загора), като спор-
тните аргументи катего-
рично са на страната на 
15-кратните шампионки и 
е логично отличието да е 
на „бял” адрес! 

След близо дека-
да без представителен 
мъжки отбор фенове-
те на „Славия” отново 
се гордеят, че клубът 
въвел играта с оранже-
вата топка в България 
ще има своя тим! Това 
е и големият подарък на 
ръководството в година-
та, когато се отбелязва 
точно век, от официал-
ното включване на ба-
скетбола в семейството 

на „Славия”. Състезате-
лите призвани да върнат 
авторитета на „белите” 
са продукт на школата 
и са изключително мла-
ди. Средната възраст 
на селекцията водена от 
Костадин Костов е 21,9 
години! Но, ако  извадим 
тази на ветерана Иван 
Тилев с неговите 40 лета, 
то картината наистина 
става младежка! Въпре-
ки това славистите завъ-

ршиха на трето място 
есенния дял на „А” гру-
па, по същество второто 
ниво у нас.

С победа започна и 
завърши представянето 
на мъжкия тим. Първо, 
историческото завръща-
не бе на 13 октомври в 
зала „Триадица”. Тогава 
бе сломен стегнатият от-
бор на „Чавдар”. Гостите 
от Троян са място пред 
„белите” във временното 

класиране, но в онзи мач 
с много воля и хъс слави-
стите ликуваха с 87:82. 
Финалният акорд пък бе 
поставен на 21 декем-
ври срещу „Видабаскет”. 
Тогава край Дунава бе 
изигран отложения от ІV 
кръг двубой. Баскетболи-
стите на „Славия” запи-
саха категорична победа 
с 94:84. Даниел Запрянов 
бе над всичко с 31 точки. 
Опитът на Тилев пък го 
направи най-добър под 
коша с 13 борби, в до-
бавка са и 18-те му точ-
ки. Кристиян Георгиев и 
Петър Христов също ми-

наха „кота 10”, съответно 
с 14 и 13 пункта. През 
сезона най-сладък за 
феновете бе катерогич-
ният разгром над другия 
софийски новак, но също 
колос – ЦСКА. В собстве-
ната си зала „армейците” 
бяха попилени с 90:49! 
Прави впечатление, че 
„белите” са записали по-
беди над всички тимове 
в дивизията, което дава 
надежди, че напролет 
съвсем спокойно може 
да се атакува върха! 

С подновена амбиция 
за медал при дамите

та имаше вече, и толкова 
точки в актива си! За по-
ловин час на терена тя 
завърши общо с 20 точки 
и 9 борби, и безспорно 
бе с най-голям принос за 
победата на своите със 
72:47. Паметливи при-

Естер Мичева 
с топката 
и Ивана 
Николова 
отново 
изнасят 
силен сезон

Резултати:
І кръг „Славия” – почива
ІІ кръг „Славия” – „Монтана 2003” 60:78
ІІІ кръг „Септември 97” – „Славия” 68:101
ІV кръг „Славия” – НСА  87:51
V кръг „Шампион 2006” – „Славия” 39:53
VІ кръг „Славия” – почива
VІІ кръг „Монтана 2003” – „Славия” 98:58
VІІІ кръг „Славия” – „Септември 97” 77:69
ІХ кръг НСА – „Славия”  58:89
Х кръг „Славия” – „Шампион 2006”  72:47

Класиране-А група редовен сезон-Запад:
1. „Монтана 2003” 8 8 0 16 т. 
2. „Славия”  8 6 2 14 
3. НСА  8 3 5 11 
4. „Шампион 2006” 8 2 6 10
5. „Септември 97” 8 1 7 9

Отново мъжки баскет с марка „Славия”

Резултати:
І кръг „Славия” – „Чавдар” (Троян)  87:82
ІІ кръг „Рилски спортист-2” (Самоков) – „Славия” 101:96
ІІІ кръг „Славия” – ЦСКА   86:93
ІV кръг „Видабаскет” (Видин) – „Славия”  84:94
V кръг „Славия” – „Шумен”   76:73
VІ кръг „Чавдар” (Троян) – „Славия”  105:91
VІІ кръг „Славия” – „Рилски спортист-2” (Самоков) 92:58
VІІІ кръг ЦСКА – „Славия”   49:90
ІХ кръг „Славия” – „Видабаскет” (Видин)  100:85
Х кръг „Шумен” – „Славия”   120:82

Класиране - А група редовен сезон-есенен дял:
1. „Шумен” 10 8 2 18 т. 
2. „Чавдар” (Троян) 10 8 2 18 
3. „Славия”  10 6 4 16
4. „Рилски спортист-2” 10 4 6 14
5. ЦСКА 10 2 8 12
6. „Видабаскет” (Видин) 10 2 8 12

Баскетболният мъжки отбор на „Славия” за сезон 2019/20, заедно с 
ръководството на клуба (снимки: bgbasket.com)

Страницата подготви: 
Камен ОГНЯНОВ
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Едно е сигурно – 
от времето на 
големи плувци 

като Пламен Дончев, 
Бистра Господинова, Ге-
орги Михалев, Адриана 
Борисова „Славия“ не е 
имала подобен талант 
в басейна като Калоян 
Левтеров.

Още ненавършил 
17 години (роден е на 
8 февруари 2003 г.) той 
вече има около 70 по-
правки на национал-
ните рекорди в гърба 
за всички възрасти! 
Държи върховото по-
стижение на България 
и при мъжете на 200 м 
гръб (2:00,39 мин) на 
50-метров басейн (по-
стигнато с класирането 
на 7-о място на евро-
пейското първенство за 
18-годишни юноши (ро-
дени 2001 г., а Калоян 
е 2003-а) в Казан през 
лятото. Само за 2019-а 
рекордите му са около 
25, като при мъжете за-
едно със съотборниците 
си в националния отбор 
държи и родните стан-
дарти в щафетите 4 по 
100 м свободен стил и 4 
по 100 м смесена.

Заради всичко това 
Златното момче на сла-
висткото, а вече и на 
националното плуване, 
Калоян Левтеров заслу-
жено е на календара на 
Обединени спортни клу-
бове „Славия“ за 2020 г. 
Обявен бе за плувец № 
4 на България от Българ-
ска федерация плувни 
спортове, като пред него 
са носителят на меда-
ли от европейското и 
световно първенство за 
юноши Йосиф Милади-
нов, Антъни Иванов (и 
двамата вече имат кво-
ти за олимпийските игри 
Токио 2020) и Йордан 
Янчев.

Всичко за един от 
най-големите таланти в 
родния „син” спорт за-
почва преди десетина 
години на басейна в лю-
линското 97-о училище 

Калоян Левтеров – Златното 
момче на „бялата“ вода

в столицата. Там под 
ръководството на тре-
ньора Жорж Станкович 
се научава да плува и 
постепенно се развива, 
за да стигне до днешно-
то си много високо ниво.

Калоян е потомствен 
плувец - син на рекор-
дьорката Виолета Сте-
фанова (елитна плув-
киня от сливенската 
школа), по мъж Левте-
рова. Спортистът счита 
за изключително ценен 
медала си от Люксем-
бург от януари 2017-а 
г., където взе бронз на 
100 м гръб при юношите 
на един от най-силните 
турнири на планетата 
– там при го-големите 
стартираха и асове като 
Адам Пийти, Климент 
Колесников и Сара Сьо-
стром. През пролетта и 
лятото спечели медали 
и титли на турнирите 
„Мултинейшън“ в Ав-
стрия и „Кимен къп“ в 
Бургас. След доброто 
представяне в Казан за-
боляване по време на 

подготовката не позволи 
на Левтеров да плува на 
шампионата на планета-
та в Будапеща.

„С г-н Станкович сме 
вече 10 години заедно – 
споделя Калоян. - Бях 
един от най-малките, 
сега съм най-големият 
в групата. Той е бил 
наставник на плувци 
като Екатерина Ав-
рамова, дори съм имал 
честта да направим 
няколко тренировки 

заедно с нея, Евгения 
Джаферович, Владимир 
Владимиров и др. От-
ношенията ни не са 
само треньор-състеза-
тел на басейна, а извън 
него. Тренера казва, аз 
изпълнявам. При това 
винаги е доволен.“ При 
Станкович тренира и по-
малкият брат на Калоян 
– Никола,  който също 
показва обнадеждава-
щи резултати.

Преди повече от две 
години Левтеров стана 
и фирмен състезател на 
Корпорация „Развитие“. 
„Добрият плувец има 
нужда освен от вода и 
от зала за обща физи-
ческа подготовка, от 
екипировка, която е 
специфична – разказ-
ва Калоян. - За всичко 

дружество. „Иска ми се 
да можем да правим 
повече неща за най-
добрите ни спортисти 
– обобщава Владимир 
Симеонов, председател 
на ОСК „Славия“. – Но 
реалностите са та-
кива, че в момента се 
оправяме изцяло със 
собствени сили във фи-
нансово отношение.“ 
Начело на плувния клуб 
на „белите“ е Николай 
Чальов, също бивш ели-
тен плувец и член на 
Управителния съвет на 
БФПС.

Така добрата коорди-
нация и усилия по оста 
семейство (всеотдайна 
подкрепа от родителите) 
– личен треньор (Стан-
кович) – клуб („Славия“) 
– спорсор (Александър 
Александров и „Разви-
тие“) – плувна федера-
ция, очертава успешна-
та формула, благода-
рение на която Калоян 
Левтеров не само е 
един от най-добрите и 
успешни млади плувци 
в България, но и със 
сигурност е една от най-
големите родни надеж-
ди за наистина сериозни 
постижения в басейна 
занапред.

Най-близката, но 
много сериозна цел 
пред Калоян, е евро-
пейското първенство за 
юноши, родени 2002 г. 
през лятото на 2020 г. в 
Шотландия. Има вари-
ант Левтеров да плува и 
на континенталния шам-
пионат за мъже и жени. 
Но голямата му мечта 
е участие на олимпий-
ските игри Париж 2024, 
където да е една от ос-
новните фигури в гърба.

„След тренировка 
играя на компютъра 
или гледам филм – спо-
деля за свободното си 
време Калоян. - Слушам 
хеви и траш метъл. 
Любимите ми банди са 
„Металика“, „Слипнот“, 
„Годсмак“, а от рапъ-
рите – Еминем. Изли-
зам само в почивните 
дни с приятели. Имам 
ли възможност, ходя в 
планината. Харесвам 
баскетбола, но рядко 
играя. Обожавам фут-
бола, а любимият ми 
отбор е „Ювентус“. 

Николай КРЪСТЕВ

Отляво надясно: треньорът Жорж 
Станкович, Калоян, майката Виолета, 
братът Никола и бащата Ивайло 

(снимки: sportsgallery.eu)

това имах щастието 
да спечеля доверие-
то на спонсор в лице-
то на г-н Александър 
Александров, който ми 
осигурява екипировка, 
възстановяване, кон-
диционен треньор за 
ОФП, за което съм мно-
го благодарен.“

В „Славия“ подкре-
пят също талантливия 
плувец според възмож-
ностите на плувния 
клуб и на обединеното 

Жорж Станкович с най-именитите си 
състезатели – Екателина Аврамова и Калоян 
Левтеров, в басейна на столичното 97-о 
училище

Когато 
славистът 

плува, водата 
сякаш ври...
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Женският национален 
отбор дебютира по чуде-
сен начин на световното 
първенство в трета диви-
зия, състояло се в Зимния 
дворец в София от 4 до 10 
декември. Българките, ко-
ито за втори път взеха уча-
стие в надпревара с ранг 
на световно, останаха на 
точка зад третата позиция. 
Нямаше мач, в който наши-
те да отстъпват сериозно на 
съперничките си, а при мал-
ко повече късмет, класира-
нето можеше да бъде още 
по-добро. Треньор на отбо-
ра бе играещият в „Славия“ 
Красимир Монов с помощ-
ник Стефани Стоянова. В 
състава имаше три моми-
чета с картотеки в „Славия“ 
– Регина Овчарова, Лидия 
Монова и Петя Симеонова. 
С най-много националки бе 
НСА – седем.

В първия двубой сре-
щу Белгия пролича, че 
българките все още не са 
достатъчно сработени. На-
шите показаха характер и 
от 0:2 стигнаха до 2:2, но 
след това белгийките от-
ново успяха да дръпнат в 
резултата. В последната 
третина момичетата ни сто-
яха добре на леда, но не 
им достигна и късмет за да 
променят статуквото. 

Вторият двубой и 
успехът срещу Литва с 2:1 
ще остане в историята с 
това, че е първата победа 
за България на световно 
първенство в трета диви-
зия! Успехът дойде с два 
гола на 29-годишната Тина 
Лисичкова, която пона-
стоящем живее и играе в 
Испания, а преди близо 
14 години направи своите 
първи стъпки на леда на 
пързалката на „белите“. 
Впоследствие, тя бе воде-
ща фигура в женския отбор 
на „Славия“, станал първи 
шампион в историята у нас.

Национален отбор – жени
Жените на косъм от бронза в София при 
второто участие на световно първенство

С основен принос за добрите игри и победите бяха Тина 
Лисичкова и Стефани Стоянова, започнали с хокея в „Славия“

ХРОНИКА  
 Националният отбор за мъже записа три загуби на 

олимпийската квалификация за игрите в Пекин през 2022 
г. Българите отстъпиха пред Хърватия с 1:12, Сърбия с 0:7 и 
Турция с 1:4 на турнира в Сисак (Хърватия), състоял се от 13 
до 15 декември. В отбора имаше само един представител 
на „Славия“ – Ивайло Георгиев. Победител в групата с три 
победи станаха домакините, който продължават в следва-
щия етап за олимпийска квота.
 Младежите до 20 г. ще започнат срещу Исландия на 

13 януари участието си на световното в трета дивизия, ко-
ето ще се проведе в София. Следва мач срещу Нова Зелан-
дия на 14 януари, а на 16 – срещу Мексико. В зависимост от 
резултатите в първите двубои ще бъде определена програ-
мата до края на шампионата. Отборите са разделени в две 
предварителни групи като нашите са в група „А“.  В друга - 
„Б“ са Австралия, Южна Африка и Турция.

време, а в четвъртата ми-
нута на допълнителното 
време Вероника Метано-
ва нокаутира северните 
ни съседки с победен гол. 
Идващата от Канада Мета-
нова е и най-резултатната 
състезателка на България 
на шампионата – тя записа 
7 гола и една асистенция в 
петте двубоя на българките.

Най-злощастно за 
България се разви двубо-
ят срещу Южна Африка. 
Българките поведоха в края 
на първата третина чрез 
Вероника Метанова, а в 51-
ата минута южноафрикан-
ките изравниха. Пет минути 
преди края момичетата от 
Африка стигнаха до втори 
гол. В последната минута 
българките извадиха и вра-
тарката Поли Георгиева, 
опитвайки всичко, за да 
стигнат до изравняване, но 
не успяха.

Нашите завършиха тур-
нира с чиста победа над 
аутсайдера Хонконг с 5:0. 
В тази среща резултатът бе 
открит от Мирела Зарева, 
също започнала с хокея в 
„Славия“ преди повече от 

10 години. С хеттрик в дву-
боя се отличи Метанова. С 
успеха си България събра 8 
точки и се нуждаеше от по-
беда на Румъния над Бел-
гия в последния мач, за да 
вземе бронза. Белгийките 
обаче, изиграха страхотен 
двубой срещу Румъния, а 
определено имаха и късмет 
и се поздравиха с победата, 
която ги класира втори, а 
нашите останаха четвърти.

С основна заслуга за чу-
десното представяне бяха 
Тина Лисичкова, капитан-
ката и играещ помощник-
треньор Стефани Стояно-
ва, експлозивната Мирела 
Зарева, голмайсторката 
Вероника Метанова, коя-
то освен със седемте си 
гола за България оглави 
и турнирната класация за 
най-добра при подновява-
нето на играта с була (77%). 
Славистката Лидия Монова 
пък се отчете с асистенция 
за изравнителния гол на на-
шите с Белгия. Като цяло 
добрите впечатления от 
участието на българския от-
бор са налице като има ос-
нователни надежди за още 
по-успешни игри в бъдеще!

Българките се радват след попадението 
на Вероника Метанова във вратата на Южна 
Африка, с което резултатът е открит (Из 
мача България – Южна Африка 1:2)

Статистика
Световно първенство за жени - Дивизия III

София, Зимен дворец на спорта
4.12.2019 г.
Южна Африка – Румъния 
4:11 (1:4, 0:5, 3:2), Литва – 
Хонконг 4:1 (2:1, 0:0, 2:0), 
Белгия – БЪЛГАРИЯ 4:2 (2:0, 
1:2, 1:0)
5.12.2019 г.
Румъния – Хонконг 2:1 
след прод. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0), 
БЪЛГАРИЯ – Литва 2:1 (0:0, 
1:1, 1:0), Белгия – Южна 
Африка 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
7.12.2019 г.
Южна Африка – Хонконг 
2:1 (0:0, 1:0, 1:1), Румъния 

– БЪЛГАРИЯ 3:4 след прод. 
(0:1, 3:1, 0:1, 0:1), Белгия – 
Литва 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
8.12.2019 г.
Литва – Румъния 2:4 (0:1, 
1:0, 1:3), Хонконг – Белгия 
1:8 (0:2, 1:6, 0:0), БЪЛГАРИЯ 
– Южна Африка 1:2 (1:0, 
0:0, 0:2)
10.12.2019 г.
Южна Африка – Литва 4:2 
(1:1, 2:1, 1:0), Хонконг – 
БЪЛГАРИЯ 0:5 (0:1, 0:3, 0:1), 
Румъния – Белгия 2:4 (1:1, 
0:3, 1:0)

Крайно класиране:
Отбор м п пдв здв з г.р. т.
1. Южна Африка 5 4 0 0 1 16-18 12
2. Белгия 5 3 0 0 2 22-13 9
3. Румъния 5 2 1 1 1 22-15 9
4. БЪЛГАРИЯ 5 2 1 0 2 14-10 8
5. Литва 5 2 0 0 3 13-14 6
6. Хонконг 5 0 0 1 4 4-21 1
Легенда: м – мачове, п – победи, пдв – победи след допъ-
лнително време, здв – загуби след допълнително време, 
з – загуби, г.р. – голова разлика, т. – точки.

Третата среща за 
българките донесе още по-
вече радост в „бяло, зеле-
но и червено” след триумф 
срещу един от фаворитите 

на шампионата – Румъния. 
Нашите момичета отново 
показаха характер и успя-
ха да изравнят две минути 
преди края на редовното 

                             Школа

В средата на декем-
ври малките хокеисти 
на „Славия“ са първи в 
класирането на държав-
ното първенство до 
14 г. с актив от 9 т. – на 
пет точки пред ЦСКА и 
НСА. В класацията при 
голмайсторите първи е 

славистът Александър 
Станимиров с 15 т. (11 
гола и 4 асистенции), 
следван от съотборника 
си и съименник Алек-
сандър Кожухаров с 10 т. 
(10 гола).

При юношите до 16 г. 
в класирането начело е 

НСА с 12 т. (5 изиграни 
мача), следван от „Сла-
вия“ с 9 т. (3 мача), ЦСКА 
3 т. (2 мача), „Ирбис“ 0 т. 
(2 мача) и „Варна скейтс“ 
0 т. (4 мача). В класаци-
ята по надеждност при 
вратарите води сла-
вистът Виктор Рангелов.

„Белите вълци“ водят при 14 годишните

Страниците подготви: 
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Мария Руневска от шко-
лата на „Славия“ е първото 
българско момиче - състе-
зател по хокей на лед, 
успяло да завоюва квота за 
участие в младежки зимни 
олимпийски игри. Благода-
рение на това нейно пости-
жение тя ще вземе участие 
на форума в Лозана (Швейца-
рия) през януари 2020 г. като 
член на отбор, съставен от 
играчи с различни национал-
ности от цял свят.
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Хокеистите на „Сла-

вия“ взеха само една 
победа в турнира за 
националната купа 
за 2019 г. и останаха 
извън челната тройка 
за първи път през XXI 
век! Мачовете от над-
преварата, валидни и 
като двубои от първи 
кръг на шампионата, се 
изиграха през октомври 
и началото на ноември. 
Неприятната ситуация 
за нашия клуб стана 
факт след изненадва-
щата загуба у дома сре-
щу ЦСКА. Славистите 
водеха в двубоя с 3:1 с 
две попадения на игра-
ещия президент на клу-
ба Мартин Миланов, но 
допуснаха изненадващ 
обрат до 3:4 в края.

Драматично се разви 
и срещата с шампиона 
и носител на отличието 
„Ирбис“ на пързалката 
на „белите“. Първата 
третина приключи на-
равно (3:3), а впослед-
ствие силите на сла-
вистите не стигнаха за 
нещо повече от почетна 
загуба. Хеттрик срещу 
„Ирбис“ записа младия 
Максим Копилов, а два 
гола добави Мартин 
Миланов.

Мачът, който можеше 
да промени класира-
нето на „белите вълци“ 
в турнира – двубоят 
срещу НСА в Зимния 
дворец, също се разви 
злощастно. Първата 
третина приключи с ми-
нимална преднина за 
„студентите“ – 2:1. През 

„Белите вълци“ останаха 
извън тройката за Купата!

След фиаското в тур-
нира за националната 
купа, „белите вълци“ за-
писаха важен успех над 
ЦСКА при гостуването 
си в Зимния дворец в 
мач от II кръг на държав-
ното първенство. 
Успехът на славистите 
с 10:4 бе подпечатан с 
хеттрик на национала 
Ивайло Георгиев. По 
две шайби в „червена-
та“ врата забиха играе-
щият президент Мартин 
Миланов и Красимир 
Монов, а по веднъж за-
писаха името си като 
голмайстори Петър Пет-
ков, Максим Копилов и 
Явор Славчев.

Неприятни сцени 
с привърженици на 
„червените“ белязаха 

сблъсъка във втората 
му част. Явно изнерве-
ни от развоя на мача, 
ултрасите от трибуни-
те потърсиха самораз-
права с хокеистите на 
„Славия“, но ситуацията 
бе овладяна от охрана-
та. На почивката между 
втората и третата част 
бе откраднат и стикът 
на един от вратарите на 
„белите“ Теодор Асенов. 
Впоследствие, пристиг-
налите в залата подкре-
пления на полицията се 
намесиха и успокоиха 
ситуацията и мачът при-
ключи без повече инци-
денти. 

Това не е първи слу-
чай с неприятности в 
Зимния дворец по вре-
ме на двубой между 

„Славия“ и ЦСКА. Преди 
четири години след мач 
за първенството има-
ше бой с участието на 
ултраси на „Левски“ и 
привърженици на „чер-
вените“, който обхвана 
коридорите, фоайето и 
около залата след края 
на срещата и доведе до 
материални поражения.

В други мачове от 
втория кръг славистите 
записаха очакван успех 
над „Червена звезда“ 
с 11:3 и загуба от шам-
пиона „Ирбис“ с 3:9. 
Двубоят срещу шампи-
оните на 28 ноември бе 
последен от програма-
та на първенството, а 
срещите продължават 
в края на януари. Шам-
пионатът за мъже този 

„Белите вълци“ имаха свои-
те шансове срещу „студен-
тите“, но не ги използваха 
(Из мача НСА – „Славия“ 7:3)

та врата донесе един 
от най-категоричните 
успехи в последните 
години - 19:1. По три 
пъти в този мач вкара-
ха Мартин Миланов, 
Петър Петков и Симеон 
Симеонов. На два пъти 
се разписаха Кристиан 
Радованов и Ивайло 
Георгиев, а по веднъж 
записаха името си 
като голмайстори Тео-
дор Симеонов, Теодор 
Крайнянов, Георги Мла-
денов, Явор Славчев, 
Александър Тодоров и 
Красимир Монов.

Статистика

Купа на България – 2019 г.
22.10.2019 г. „Славия“ – ЦСКА 3:4
22.10.2019 г. НСА – „Червена звезда“ 14:3
24.10.2019 г. „Червена звезда“ – „Славия“ 1:19
29.10.2019 г. „Ирбис“ – НСА 5:3
31.10.2019 г. „Славия“ – „Ирбис“ 7:9
31.10.2019 г. ЦСКА – „Червена звезда“ 8:3
05.11.2019 г. „Ирбис“ – ЦСКА 8:1
07.11.2019 г. НСА – „Славия“ 7:3
11.11.2019 г. „Червена звезда“ – „Ирбис“ 0:9
12.11.2019 г. ЦСКА – НСА 4:9

Крайно класиране:
Отбор м п пдв здв з г.р. т.
1. „Ирбис“ 4 4 0 0 0 31-11 12
2. НСА 4 3 0 0 1 33-15 9
3. ЦСКА 4 2 0 0 2 17-23 6
4. „Славия“ 4 1 0 0 3 32-21 3
5. „Червена звезда“ 4 0 0 0 4 7-50 0
Легенда: м – мачове, п – победи, пдв – победи след допълни-
телно време, здв – загуби след допълнително време, з – за-
губи, г.р. – голова разлика, т. – точки.
Забележка: Мачовете се броят и в рамките на I кръг на 
държавното първенство за мъже.

втората част двубоят 
се водеше с поделено 
надмощие, а с прекрас-
ни изяви на вратата 
на „Славия“ се отли-
чи Димитър Виденов. 
Към края на третината 
домакините стигнаха 
набързо до нови две 
попадения, а в послед-
ните секунди отново 
след гол на президента 
Миланов „белите“ на-
малиха на 2:4. Твърде 
многото наказания на 

славистите в послед-
ната третина наклониха 
везните в полза на НСА, 
които с нови три шайби 
стигнаха до крайното 
7:3. Третият гол на „бе-
лите вълци“ бе дело на 
Александър Тодоров.

Единствената побе-
да за „Славия“ в тур-
нира за националната 
купа бе срещу новака 
в елита „Червена звез-
да“. Истински дъжд от 
голове в противникова-

„Славия“ посреща 2020 на три точки 
от второто място в шампионата

сезон ще бъде в три 
кръга. Дългата пауза се 
налага заради световни-
те първенства за жени в 
началото на декември 
и за младежи до 20 г. в 

средата на януари - и 
двете в София, както 
и заради участието на 
мъжете в олимпийска 
квалификация в средата 
на декември.

Статистика
Държавно първенство за мъже – сезон 2019/2020

II кръг
19.11.2019 г. „Червена звезда“ – НСА 1:15
21.11.2019 г. ЦСКА – „Славия“ 4:10
26.11.2019 г. „Славия“ – „Червена звезда“ 11:3
26.11.2019 г. НСА – „Ирбис“ 3:4
28.11.2019 г. „Ирбис“ – „Славия“ 9:3

Временно класиране:
Отбор м п пдв здв з г.р. т.
1. „Ирбис“ 6 6 0 0 0 44-17 18
2. НСА 6 4 0 0 2 51-20 12
3. „Славия“ 7 3 0 0 4 56-37 9
4. ЦСКА 5 2 0 0 3 21-33 6 
5. „Червена звезда“ 6 0 0 0 6 11-76 0

Програма за следващите мачове на „Славия“ до края на сезона:
II кръг

30.01.2020 г. „Славия“ – НСА (ст. „Славия“, от 20 ч.)
III кръг

11.02.2020 г. „Славия“ – ЦСКА (ст. „Славия“, от 20 ч.)
13.02.2020 г. „Червена звезда“ – „Славия“ (Зимен дворец, от 21 ч.)
20.02.2020 г. „Славия“ – „Ирбис“ (ст. „Славия“, 20 ч.)
27.02.2020 г.  НСА – „Славия“ (Зимен дворец, 21 ч.)
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И през новата 2020 година баскетболният клуб зарадва всички формации със 
специален календар. Още новини за „белия” баскет на стр. 12

Вратарят Георги 
Георгиев изнесе 
много силна есен. 
Запази славистката 
мрежа „суха” в седем 
двубоя. Стигна и 
до националния 
отбор, като отново 
не пусна гол при 
победата с 1:0 в 
евроквалификацията 
с Чехия. Всичко за 
есенния футболен дял 
на стр. 2-6

Шампионката 
от 2008 г. със 
„Славия” Тина 

Лисичкова 
реализира два 

гола срещу 
„Литва” 
и донесе 

историческата 
първа победа 
за България 
на световно 
първенство 

за жени. 
Подробности 
за мачовете в 

Зимния дворец на 
стр. 14

Валентина Георгиева 
е наследила от татко 

си Георги любовта 
към „Славия” и макар 
само на три години и 

половина вече обича да 
позира с шала на клуба

Максим Найденов Тодоров 
се гордее, че е четвърто 

поколение славист
Агитката на „Славия” бе на висота и през тази есен. Следваше 
отбора навсякъде, запомниха се и интересни хореографии 


