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зтерзаната славистка
душа
най-сетне получи и доза радост. В този
толкова чакан с надежди
юбилеен сезон, се заредиха серия от клубни
антирекорди.
Добре,
че на финалната права
„белите” футболисти защитиха честта си и надделяха категорично над
фаворизирания тим на
„Ботев”. Именно срещу
пловдивчани може да
бъде сложен и край на
рекордната
поредица
от шампионатни срещи
без победа. Точно срещу
„жълто-черните” стартират пролетните си битки
в първенството играчите
на „Славия” през 2013.
Засега негативната поредица е девет мача. До
изравняване на „рекорда”
остава само един двубой,
дано той бъде спечелен
и така да се даде необходимия тласък за търсене
на достойно класиране

Напред за купата!

в годината на вековния
юбилея.
Наченки на излизане
от кризата в състава се забеляза в края на есенния
дял. Повторното връщане на Велислав Вуцов на
треньорското кормило
засега дава ефект. Видя
се, че играта живна. В
тима се върна хъсът, дано
не е било само временен
фойерверк за пред новия наставник. Надяваме
се да продължи и пози-

Петър
Александров
навърши
50 години
На стр. 10-11

тивната серия в надпреварата за купата. Засега
„белите” са без засечка –
три победи и равенство
в първите четири срещи,
но до финала препятствията са още два тима и
нови четири двубоя, а до
трофея и още един. Но да
не бързаме с прогнозите.
Нека първо видим и жребия. Дано е благосклонен
за най-стария роден клуб.
Върнатата от БФС фурмула на проявата отново с

мач-реванш, я
лиши от нейната атрактивност. А и направи задачата за
преодоляване
на
сериозни
съперници,
каквито
има
бол сред останалите седем
четвъртфиналисти,
доста
сложна.
Но:
„който го е
страх от мечки
не ходи в гората”, а нали точно
това бяха и думите на новиястар треньор
при представянето му. Засега
той доказва,
че не се бои от
битките. Дано
така бъде и напролет, а и самият той
има да се реваншира
през славистката общественост за "гафа Етрополе", дано го направи,
пожелаваме му го. Дано
и селекцията този път
бъде на ниво, а и нека
сега има и малко късмет,
и не се случват тежки
контузии в отбора, както бе през есента, което
разстрои сериозно „белия” стан.
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Бюлетин

„Всичко започва от нас – 100 години традиция
и страст” – юбилейното лого вече е факт!
„Белият” клуб вече
официално има девиз
за юбилея си! Това стана факт на поредната
сбирка на обществения
комитет „100 години
„Славия”. Двата слоугъна, които спечелиха наймного гласове, в крайна
сметка бяха обединени в един общ девиз.
Първата част, от който:
„Всичко започва от нас”
е дело на Симеон Григоров, който от немалко години го тиражира
на изработени от него
сувенири,
посветени
на любимия му отбор.
Втората част: „Традиция и страст”, пък е любим рефрен на „бялата”
агитка и това бе предложението на младите
членове на комитета за
лого. В крайна сметка
в девиза бяха съчетани и двете послания. Те
заедно с юбилейната
емблема ще бъдат обединени в общ постер,
дело на Кристина Аргирова и Димитър Мотев,

Проект за стикер на Димитър Мотев с юбилейните
лого и емблема

и ще бъдат тиражирани
стикери. Те ще се финансирани от друг член на
комитета Илиян Петров.
Председателят
на
баскетболен клуб „Славия” Васил Йотов пък
осъществи вече, на 13
този месец, турнир за
подрастващи в чест на

юбилея. Участваха деца
от училищата в района
на „Славия”.
Депутатът
Младен
Червеняков
запозна
присъстващите със законовите възможности
изявени спортисти-слависти да бъдат предложени за висши държав-

ни отличия.
Съобщено бе от
председателя на комитета Димитър Ларгов за
възникнали пречки от
страна на ръководството на МВР-болница за
поставянето на почетен
знак за основаването на
клуба на фасадата. Решено бе да се потърси
диалог с представители на МВР, както и да
се търси алтернативен
вариант за слагането на
друго място на плочата.
Обсъдени бяха и
вариантите за пропуски, покани и билети за
тържествения концерт в
зала 1 на НДК, който ще
се състои на 10 април
2013 година. Заради сериозния наем на залата,
както и на съответната
озвучителна техника, и
разходи от друг характер, най-вероятно ще се
влиза с билети на събитието. Това още не е решено окончателно и е в
процес на анализ. Ако
се стигне до това ще има

Футболистите с уникален екип

През пролетния полусезон „Славия“ ще стане
първият български клуб,
който ще играе с екип,
изготвен специално за
юбилей. От началото
на 2013-а „белите“ навлизат в годината, през
която ще навършат един
век. Затова от реномираната испанска марка
“Joma” са изработили
и патентовали екипи, с

които славистите ще посрещнат стогодишнина-

та си. Контрактът между
„белите“ и иберийците е

Първият брой на
в. "Славия" излиза на
10 април 2001 година
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дългосрочен.
„Фланелката
за
100-годишнината
на
„Славия“ ще бъде уникат - съобщи Валентин
Николов, продуктов мениджър на испанската
фирма. - Тя е от високотехнологична дишаща
материя, която има и
допълнителни елементи
по себе си за по-голям
комфорт на футболистите.“

различни категории билети, както и безплатни
покани за заслужили
ветерани на „белия”
клуб и деятели, както и
ВИП-пропуски на специална цена. Тези, както и
редица други въпроси
ще бъдат разисквани
на поредната сбирка на
организацията на 20 декември.
Изтъкнато бе, че положението с финансирането на проявите
свързани с редицата
инициативи за юбилея
е доста проблематично.
Към настоящия момент
постъпленията в банковата сметка на обществения комитет „100
години „Славия” (виж
съседната страница)
са крайно недостатъчни. Затова от организацията апелират, всичко
слависти да направят
своя жест в името на
вековния юбилей на
клуба.
Отделно от това за
първи път у нас отбор
ще има в екипа си допълнителни
елементи.
Във вътрешната си част
фланелката ще бъде
обточена с кант, на който има логото, името и
годината на създаване
на „Славия“. На фланелките ще бъде поставена
и специалната емблема
за юбилейния сезон,
с която играят всички
състави на„белия” клуб в
първенствата 2012-2013.
Екипите ще се продават

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев,
Илиян Петров, Васил Йотов, Владимир
Симеонов, Лазар Ханджиев и
Александър Вуйчев за помощта и
съпричастността по осигуряването
излизането на в. "Славия" през 2012 г.

П

редколедно
и
славистите найпосле се зарадваха. Ще има за какво да
мечтаят и да се надяват
до футболната пролет
на 2013 г. На същата тази
2013 година, която ще ги
направи първият български клуб, който празнува
абсолютно законно и доказано своята стогодишнина.
На пръв поглед всичко около амбициите на
„Славия” за юбилейната
2013-а година би трябвало да бъдат – всички сили
в турнира за купата, а в
шампионата, каквото стане. Защото тези 16 точици
са срамно малко...
Има обаче и друга гледна точка. Тя не изключва
максимално себераздаване и атака за купата. Но
задължава

Посоки
голяма загуба с оглед показаното на терена тогава.
А класирането за четвъртфиналите
напролет
няма как да не мотивира
славистите – и играчи, и
треньори, и клубно ръководство, а най-вече и пу-

беди ЦСКА на „Армията”
през миналата кампания.
И през есента на 2012-а
наистина го преследваше
много голям карък. Който
започна с контузиите на
така важните играчи за отбора, каквито безспорно

есенни загуби – в Пловдив
от „Локомотив” и в Бургас
от „Черноморец”, както и
за домакинското 0:0 с„Миньор”. От гледна точка на
футболната логика и съотношението на силите това
0:5 в Ловеч бе абсолютно

са Чавдар Янков и Павле
Попара в оказалата се пирова победа срещу „Локомотив” (София).
В черната си есенна серия „белите” паднаха във
Враца в мач, който създадоха и проиграха над 10
чисти положения за гол,
завършиха наравно във
Велико Търново в същата
ситуация. Няма и не може
да има оправдание за две

незаслужено – головата
поредица на домакините
дойде от дузпа за неправилно дишане, после ловчанлии вкараха и два гола
от засади. Безспорно найхубавото в този мач бе голямата агитка от слависти,
въодушевена от третото
място на отбора във временното класиране.
И срещу ЦСКА, и срещу „Левски” славистите
сами си направиха живота труден, като започнаха
неконцентрирано и допуснаха голове (от „червените” – доста късметлийско попадение) за броени
секунди след началото
на играта. Срещу „сините”
дори славистите сториха
нещо нечувано – подариха топката на съперника,
като биха център за второто полувреме и дори
изведоха състезател на
„сините” отляво, който
организира голова атака.
Иначе при друго стечение на обстоятелствата и
двата мача би могло да не
бъдат загубени.
Има и друго – първия
полусезон „Славия” изигра цели 8 мача в провинцията, през пролетта

О

ткрита е набирателна сметка на Комитет
“100 години "Славия”,
в която вече може да
постъпват средства от
слависти и симпатизан-
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визитите ще са само 4 (в
Монтана, Стара Загора,
Перник и Разград). „Белите” ще имат и още 3
столични гостувания, от
които тези на ЦСКА и „Локомотив” още не е ясно
къде ще са. Така че програмата

Вуцов преобрази отбора

„белите” да се
борят до последно
и в шампионата. Където,
колкото и нереално да е
с оглед сухите цифри, не
всичко е съвсем изпуснато и загубено.
Купата, разбира се е
малко по-близо с оглед
наистина
триумфалните осминафинали срещу
фаворизирания „Ботев”,
чийто раздут жълт балон
се спука и в „Овча купел”, и
насред „Колежа”. Последователните 3:0 и 1:0 над „канарите” бяха прекрасен
реванш за това 0:3, с което
„белите” започнаха сезон
2012/2013 точно срещу
„Ботев” в Пловдив. И това
0:3, с ръка на сърцето,
дойде като незаслужено
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бликата, за подвизи след
Нова година.
Сега е много лесно
да се хвърлят упреци по
Мартин Кушев, но нека
припомним
няколко
неща. Той пое отбора изненадващо бързо, без да
получи време за адаптация в родния футбол като
треньор. Вярно е, че имаше спорни решения. Но
също така е вярно, че по-

Банкова сметка “100 години "Славия”

ти за отбелязване на вековния юбилей на клуба
през 2013 г.
Изразходването на
събраните пари ще е

Сметка “100 години "Славия”
Интернешънъл Асет Банк
Клон „Любляна“ - София
BG71IABG74321000435101
ПФК “Славия - 1913” АД
BIC code: IABGBGS

абсолютно прозрачно,
а редовно ще бъде публикуван списък с имената на вносителите.
Със сметката ще опери-

ра единствено и само
комитетът “100 години
"Славия”.
Освен сметката публикуваме и всички други

Адрес:
1303, София,
бул. Тодор Александров” 81-83
За кореспонденция: 1000 София, п.к 256
Тел. централа: 02/81 20 234
Факс: 02/81 20 222, 920 42 01
Сайт: www.iabank.bg
Е-mail: iabank@iabank.bg

дава прекрасна
възможност
на преобразения и възроден отбор на „Славия” (и
подсилен!), който видяхме
в края на есенния полусезон да направи една
запомняща се и добра серия в първенството. Която
при безпогрешни домакинства и добро представяне навън би могла да
го отведе до неочаквано
високи позиции с оглед
сегашното девето място в
класирането и скромните
16 точки.
Пристигането на Велислав Вуцов буквално
преобрази отбора, който
в Бургас направи найслабия си мач през есента.
Наставникът не се поколеба да поеме тима, пред
който имаше два мача за
купата с „Ботев” и двубой
с „Левски”. И излезе от тях
с положителен баланс.
А класирането за четвъртфиналите за купата наистина е на път да осмисли
юбилейния сезон на „Славия”.
Николай КРЪСТЕВ

важни данни на Интернешънъл Асет Банк,
които биха могли да
бъдат от полза на евентуалните дарители.
Преводи могат да се
правят от всяка банка.

Call center
Информация за всички продукти и
услуги, които банката предлага.
Тел.: 0800 12 422 (без увеличение
на телефонната услуга)
Call centre ще бъде отворен за Вашите
въпроси от понеделник до петък от
8.30 до 17.00 часа
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Минали мачове

„Славия“ на прага на пълен антирекорд

Положението на „Славия“ в първенството в
юбилейния сезон продължава да се влошава с
всеки изминал мач. „Белите“ завършиха есенния дял с нови две поражения, въпреки че от назначението на Велислав
Вуцов на треньорския
пост значително подобриха играта си. Загубите от „Черноморец“ и
„Левски“ бяха съответно осмият и деветият
двубои без победа в „А“
група (последният спечелен сблъсък бе на 23
септември – 2:0 срещу
„Локомотив“ (София)).
Така
100-годишният
клуб е на път да изравни антирекорда си от
10 поредни срещи без
успех, поставен в първенството за 1998/99 г.,
ако отстъпи и в първия
пролетен кръг пред „Ботев“ (Пловдив).
Кошмарната серия, в
която тимът бе последователно спиран от „Литекс“, ЦСКА, „Локо“ (Пд),
„Миньор“, „Ботев“ (Вр),
„Лудогорец“ и „Етър“, логично продължи и в
гостуването
на „Черноморец“
на стадион„Лазур“ в Бургас. Обзетият от пълна
апатия и безкрайно демотивиран тим на Мартин Кушев не направи

И треньорската рокада не спря
пропадането в първенството

Филип Филипов и съотборниците му повишиха оборотите след назначението на Велислав Вуцов, но глупави грешки им костваха загуба от „Левски“

абсолютно нищо срещу
евтината, но вдъхновена селекция на Димитър Димитров-Херо. За
пореден път на ниво
бе единствено стражът
Георги Петков, отразил
една дузина удари към
своята врата от Юсуф
Уатара, Яник Боли, Тодор
Паланков и Венцислав
Христов. И той обаче капитулира на два пъти –
преди почивката бургазлии откриха чрез Уатара,
а в началото на второто

полувреме се разписа и
Лъчезар Балтанов. При
0:2 гостите се опитаха
да упражнят някакъв натиск, но така и не успяха
да създадат поне чисто голово положение.
Вместо това в края на
срещата отново Петков
се прояви, избивайки
с тяло шут на излезлия
сам срещу него Христов.
Вечерта след поредната ужасяващо слаба
продукция най-накрая
търпението на ръководството към треньорския щаб се изчерпа.
Венцеслав Стефанов се
реши на смяна и повика
на преговори Велислав
Вуцов, който веднага прие да се завърне
на стадиона в квартал
„Овча купел“. И въпреки
че промяната в играта се
усети още в мача за купата с „Ботев“ (Пловдив)
(за него виж съседната
страница), предстоеше
дерби с най-стария
съперник „Левски“.
А с оглед моментната
форма на двата състава

и традициите бе ясно, че
всичко различно от поредна загуба в него ще е
значително постижение.
Но още в началото на
мача се видя, че „белите“
не са обречени – на два
пъти Петър Димитров се
озоваваше на отлични
позиции срещу Пламен
Илиев, но „синият“ вратар излизаше победител
в дуела. Противно на
логиката „Левски“ поведе – при изпълнение
на твърде спорен фаул,
отсъден от Ивайло Стоянов, Даниел Димов бе
оставен непокрит и изпревари Георги Петков
за високата топка – 0:1.
И при този резултат „славистите“ продължиха
да нападат опасно. Те
най-накрая стигнаха до
попадение в 23-ата минута. Тогава Попара открадна топката от Рамос
в средата на терена и
изведе Петър Димитров
отляво, а последвалото
центриране бе засечено с майсторски удар от
Здравко Лазаров – 1:1.
До почивката „Левски“
овладя инициативата,
но сериозни голови възможности нямаше.
И когато не се виждаше как „сините“ ще стигнат до втори гол, дойде

началото на второто полувреме, в което домакините предоставиха на
гостите си колективен
подарък. Още при изпълнението на центъра
топката бе загубена, а
впоследствие серия от
грешки на Дяков, Златков и Генев позволиха
на Жоао Силва да се
разпише с хубав удар от
воле – 1:2. Шокът в„белите“ редици беше пълен и
секунди по-късно резултатът вече бе 1:3. Целият
отбор на „Славия“ изгледа отблизо как десният
защитник на „Левски“
Дъстли Мюлдер пробяга
терена по дължина, след
което центрира по земя
към непокрития Силва,
който не срещна съпротива от Петков.
Въпреки абсурдните
прояви в защита „Славия“ се съвзе и продължи да атакува до последно. Но пропуски на
Петър Димитров и Акийоши от чисти позиции,
и уникална проява на
Мацуи на 50 сантиметра
от голлинията не позволиха отбелязването на
втори гол.
Така „белите“, въпреки че видимо повишиха
оборотите, продължиха
с отчайващите резултати в първенството. А Велислав Вуцов има малко
повече от два месеца, за
да промени нещата.
Иван ЖИКОВ

Статистика
„А“ група
14-и кръг, 28 ноември 2012 г.
„Черноморец“ - „Славия“ 2:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Димитров, 6. Златков, 3. Желев, 21. Дяков,
5. Альошев (60 – 14. Сандански), 23. Акийоши, 10. Попара, 77. Лазаров (60 – 71. Лопес), 17. Коконов, 9. Златинов (83 – 29. Калоянов).
Голмайстори: 1:0 Уатара (34), 2:0 Балтанов (48).
Съдия: Георги Кабаков.
Бургас, ст. „Лазур“, 300 зрители.
15-и кръг, 8 декември 2012 г.
„Славия“ - „Левски“ 1:3
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 6. Златков, 22. Генев, 18. Филипов (82 – 29. Калоянов), 14. Сандански, 21. Дяков, 23. Акийоши (70 –
9. Златинов), 10. Попара, 88. П. Димитров, 77. Лазаров (58 – Мацуи).
Голмайстори: 0:1 Димов (12), 1:1 Лазаров (23), 1:2 Силва (46), 1:3
Силва (48).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Генев, Сандански, Дяков, Мацуи.
Червен картон: Сандански.
София, ст. „Славия“, 1500 зрители.

Н

адежда за спасяване на юбилейния сезон все
пак има. И тя е съсредоточена изцяло в турнира
за Купата на България,
в който „Славия“ вече
достигна до четвъртфиналите. Отписваният от
всички тим на столичани
възкръсна в сблъсъците
с фаворизирания„Ботев“
(Пловдив), разпердушини го и показа, че може
да се надиграва и с найсилните у нас. Остана
само вдъхновението, дошло след треньорската
смяна, да се задържи в
отбора и в пролетните
битки в състезанието.
Преди да стигнат до
срещите с „Ботев“, столичани трябваше да елиминират
съпротивата
на „Любимец“
На пръв поглед лесна задача, но не и когато бъдат взети предвид традициите на

Минали мачове

Купата - едничката
надежда за юбилея
„Белите“ възкръснаха и разпердушиниха
наперените „канарчета“

букмейкърите
отново се излъгаха,

Павле Попара бе един от най-силните за „Славия“ и в
двата мача с „Ботев“ (Пд)

част мачът се доиграваше.
Съвсем
обяснимо
жребият, пратил

Георги Петков отчая нападателите на „Ботев“ с
брилянтни спасявания.

славистите да се дънят
в последните години
именно срещу втородивизионни съперници,
инфарктното равенство
2:2 от първия двубой
и отчайващо слабата
игра, демонстрирана
под ръководството на
Мартин Кушев. Всички
въпросителни обаче отпаднаха още до петата
минута, в която резултатът вече бе 2:0. Докато
феновете още се настаняваха по местата си,
първо Петър Димитров,
а след това и Коконов се
разписаха, за да убият
интригата. До почивката
бездушният тим на гостите успя да си вкара и
трети гол, а през втората
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„белите“ срещу
„Ботев“ (Пд),
не бе приет радушно от
ръководните фактори в
отбора – всички се надяваха на по-лек съперник в осминафинала, за
да използват зимната
пауза да стабилизират
тима и да го подготвят
за тежките сблъсъци
напролет. Уви, съдбата
не се усмихна на столичани. Притиснати до
стената и с нов треньор
в лицето на Вуцов, те
бяха
предварително
отписвани от специалистите. Но още от първата минута на стадиона
в квартал „Овча купел“
се видя, че аутсайдерът

в мача е другият отбор.
Вихреният натиск на домакините доведе до гол
още в 14-ата минута, когато Желев надскочи Караславов и с глава простреля Христо Иванов
за 1:0. Вместо да се приберат да пазят резултата,
„белите“ продължиха да
мачкат наперените „канарчета“ по всички параграфи. Петър Димитров,
Акийоши и Златков се
надпреварваха да изпускат кое от кое по-чисти
положения, но все пак
логиката възтържествува секунди преди почивката. Тогава Димитров
получи извеждащ пас от
Попара и с хубав удар от
въздуха удвои.
Дори червеният картон на Живко Желев в
средата на втората част
не пречупи славистите.
Нещо повече – останали с човек по-малко,
те съвсем затвориха
подстъпите към вратата,
а атаките на „Ботев“ изглеждаха безпомощно. В
76-ата минута столичани
окончателно матираха
съперника – перфектен
изстрел на Петър Димитров от фаул се оплете в
мрежата и обезсмисли
реванша.
Две седмици по-късно
в Пловдив

не оставяйки никакви
шансове на „Славия“
да спечели мача. Домакините започнаха
вихрено, но отлични
изяви на Георги Петков
и Радослав Димитров
в защита отчаяха нападателите на пловдивския тим. Постепенно
гостите се окопитиха
и на свой ред заредиха опасни атаки. След
няколко спасени от
Христо Иванов удари
се стигна до 33-ата минута, когато майсторско центриране на
Лазаров бе засечено
от Попара с глава във
вратата – 0:1. При този
резултат на практика
двубоят свърши. През
втората част хаотични-
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ят натиск на „канарчетата“ не доведе до много
сериозни опасности, а
при малкото такива Петков излизаше победител
в спора със звездата им
Тодор Неделев. Успехът
на „Славия“ можеше да
е още по-категоричен,
ако при контрите първо
Здравко Лазаров, а след
това Златинов и Попара
бяха проявили малко поточен мерник.
Безусловният
успех над един от найкачествените тимове у
нас този сезон доказа
позитивната тенденция
към промяна след назначението на Велислав
Вуцов. Тепърва обаче
Вили и футболистите му
трябва да доказват, че не
става въпрос само за моментно избухване, и че
действително искат да
спечелят трофей в юбилейния сезон.
Иван ЖИКОВ

СТАТИСТИКА
Купа на България
1/16-финал, реванш, 23 ноември 2012 г.
„Славия“ - „Любимец“ 3:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. Златков,
21. Дяков, 5. Альошев, 23. Акийоши, 88. Р. Димитров (60 – 33.
Тодоров), 10. Попара (46 – 71. Лопес), 77. Лазаров, 17. Коконов
(76 – 18. Филипов).
Голмайстори: 1:0 П. Димитров (3), 2:0 Коконов (5), 3:0 Димов
(45-авт).
Съдия: Стефан Апостолов.
Жълт картон: Дяков.
София, ст. „Славия“, 300 зрители.
1/8-финал, първи мач, 2 декември 2012 г.
„Славия“ - „Ботев“ (Пд) 3:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 22.
Генев, 23. Акийоши, 21. Дяков, 88. П. Димитров, 10. Попара (84 –
71. Лопес), 77. Лазаров (68 – 18. Филипов), 29. Калоянов.
Голмайстори: 1:0 Желев (14), 2:0 П. Димитров (43), 3:0 П. Димитров (76).
Съдия: Александър Костадинов.
Жълти картони: Дяков, Попара, Желев.
Червен картон: Желев.
София, ст. „Славия“, 1000 зрители.
1/8-финал, реванш, 16 декември 2012 г.
„Ботев“ - „Славия“ 0:1
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. Златков,
18. Филипов, 21. Дяков, 23. Акийоши, 10. Попара (90 – 14. М.
Иванов), 88. П. Димитров (46 – 5. Альошев), 77. Лазаров (71 – 7.
Мацуи), 9. Златинов.
Голмайстор: 0:1 Попара (33).
Съдия: Георги Йорданов.
Жълти картони: Златков, Попара, Златинов.
Пловдив, ст. „Христо Ботев“, 5000 зрители.
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Интервю
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Янко
Сандански:
Халфът Янко Сандански бе основна фигура в
полузащитната линия
на „белите“ през изминалата есен. По ирония на
съдбата полусезонът, в
който отборът трябваше да подготви почвата за тържествата за
100-годишнината
през
април догодина, се превърна в пълен провал. Пред в.
„Славия“ Сандански обясни
своята гледна точка за
случилото се.
- Янко, каква оценка
можеш да поставиш на
есенния дял на първенството?
- Много лош полусезон
с оглед класирането ни в
„А“ група. Жалко, защото
тръгнахме много добре, а
после влязохме в ужасна
серия от слаби мачове.
- Каква е причината за
провала? Само в треньора Мартин Кушев ли бе
проблемът?
- Не, не мисля, че Кушев
носи отговорност. Само
ние сме си виновни, футболистите, защото изпаднахме в някаква необяснима психологическа дупка.
Още не мога да разбера
какви са причините. Имахме и контузии на основни
футболисти, но не можем
да се оправдаваме само с
тях.
- Какво промени с идването си Велислав Вуцов? В последните три
мача демонстрирахте
съвсем различен облик...
- Смятам, че повлия
най-много на психиката
ни. Видя се, че точно в емоционален план успяхме да
се вдигнем, пролича си в
последните срещи. Добре
е, че Вуцов стана треньор.
Той знае как да мотивира.
- Истина ли е, че в
съблекалнята е имало
сериозни конфликти, които Вуцов е потушил?
- За мен е
нормално да има
спорове
в такава ситуация, в която
отборът не върви. Но чак
да ги наричаме конфликти – не.
- Имаше ли напрежение заради големите

„Плановете ми са
само за „Славия“

Отборът заслужава всяка година да е
в Европа, смята полузащитникът
Визитка

Име: Янко Петров Сандански
Дата на раждане: 20.02.1988 г.
Местораждане: Кресна
Ръст: 176 см
Позиция: полузащитник
Юноша на: „Пирин“ (Бл), ЦСКА
Кариера
Период
Отбор
2006-2007
„Септември“ (Сим)
2007
„Берое“
2008-2009
ЦСКА
2009
„Марек“
2010-2011
„Пирин“ (Бл)
2011-есен
„Монтана“
2012-?
„Славия“

очаквания за 100-годишнината?
- Да, и това нещо се усети, най-вече като започнаха слабите резултати. Но
не смятам, че е само заради юбилея. „Славия“ е голям клуб, а във всеки такъв
винаги има напрежение,
защото целите са високи.

М/Г
14/1
12/1
5/0
12/2
42/3
15/1
24/1

група, до последно ще се
борим и там. Но купата
ни е приоритет, защото е
и по-бързият път към Европа. Преди две години
„Славия“ вече игра финал,
дано отново стигне до мач
за трофея и този път да го
спечели.
- За кой мач най-

щото предадохме и тима,
и себе си, не бяхме този
отбор, който трябваше да
бъдем.
- А кой бе най-силният
двубой за теб и за „Славия“?
- Много добре се представихме в Гоце Делчев,
а срещу „Литекс“ в Ловеч

- Да. Скочих за топката и
неволно ударих Прохазка.
Като видях, че има кръв,
ми бе ясно, че напускам
терена – реферът можеше да ми покаже не само
втори жълт, но и директен
червен картон. Но не съм
го направил с умисъл. Като
цяло срещата бе доста груба, отчасти заради лошия
терен. Който направеше
по-малко грешки, щеше
да спечели. Първото полувреме се държахме, създадохме и доста положения.
Но много лошо започнахме второто и затова загубихме.
- Предстои зимен
трансферен прозорец.
Имаш ли конкретни
идеи за бъдещето?
- Плановете ми са
свързани изцяло със „Славия“. Не мисля за нищо
друго, освен
да се представям
колкото се може
по-добре
с „белия“ екип. А колкото
по-успешни са игрите ми,
толкова по-голям е шансът
след време да осъществя
трансфер. Вярвам, че ще
остана в отбора, въпреки
че Велислав Вуцов ще има
последната дума.
- Истина ли е, че си
далечен роднина на Яне
Сандански?
- Да, той е
мой пра-прадядо

Янко Сандански (вляво) се раздава винаги в мачовете на „Славия” и се надява да
помогне на „белите” да посрещнат юбилея си с класиране в Европа

Дай Боже, през пролетта
да поправим грешките си
и да тръгнем напред.
- Каква ще е целта ви
догодина? Като че ли в
първенството изоставате твърде много...
- Да, затова ще се
хвърлим здраво за купата, където имаме шансове. Не че отписваме „А“

много съжаляваш този
сезон?
- Дербито с ЦСКА на нашия стадион. Убеден съм,
че първенството щеше да
се развие по съвсем друг
начин за нас, ако го бяхме спечелили, но голът на
„червените“ в първите секунди ни пречупи. За много още мачове ме е яд, за-

показахме класа в първите 45 минути, въпреки че
след това загубихме катастрофално. Дисциплинирани бяхме и срещу
„Лудогорец“. Но като цяло
силните ни мачове бяха
малко.
- Изгониха те с червен
картон в дербито с „Левски“...

по бащина линия. Това
потекло е голяма гордост
както за мен, така и за
всички членове от семейството ми. Мисля, че и аз
като него съм бунтар, това
е чертата от характера, която съм наследил от него.
- Какво искаш да пожелаеш на феновете на
„Славия“?
- Нека да бъдат живи
и здрави, да прекарат весело празниците. А през
новата година да идват
колкото се може по-често
на стадиона, да обичат отбора си. Дано да ги зарадваме за юбилея – с Купата
на България или с място в
челната тройка на шампионата. Мисля, че „Славия“
заслужава всяка година да
е в евротурнирите, защото
е голям клуб с традиции.
Интервю на
Иван ЖИКОВ

Младата смяна
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Младшата възраст завърши с победа есенния
полусезон от Елитната юношеска група до 17 години
минути по-късно „Ботев” реализира второто си попадение
в срещата, като голмайстор отново беше
Милев.
След
изиграните
15 двубоя „белите“ заемат третото място с
актив от 29 точки от
9 победи, 2 равенства
и 4 загуби. Головата
разлика на „Славия“
е 23:15. Лидерът „Левски“ е с 34 точки.
Батковците от старша възраст загубиха
от „Левски” в дербито
на 15-ия кръг на Елитната юношеска група на България до 19
години. Славистите
отстъпиха с 0:4 като
гост. За тима от Герена” Борислав Цонев се
разписа на два пъти, а
Антонио Вутов и Кристофър Димитров добавиха по едно попадение. През първата
част резултатът беше
1:0. В последните де-

сет минути на двубоя
„белите“ играха с двама души по-малко, защото болният Милан
Проданов принудително напусна игра,
а младежкият
национал Даниел
Васев
се контузи. С този
резултат „сините” си
върнаха за пролетното унижение 1:5 от тогавашната селекция
на „белите”.
В класирането след
края на есенния
дял в шампионата
„Славия“
завършва на шесто място
с актив от 23 точки
от шест победи, пет
равенства и три загуби. Головата разлика
на възпитаниците на
Християн Войнов е
25:22.
Асен ДАСКАЛОВ

„Белите” спечелиха много от единоборствата срещу „Левски”, но резултатът несправедливо беше
толкова голям в полза на „сините”

В

мач от последния 15-и
кръг
възпитаниците на старши
треньора Владимир
Иванов
надиграха
с 3:2 у дома „Ботев”
(Пловдив).
Националът Янис Карабельов откри резултата
в 11-ата минута с удар
извън наказателното поле, прехвърлил
вратаря на гостите.
Само три минути покъсно при идентично

положение Здравко
Милев удвои с удар
от дистанция. Пловдивчани се върнаха в
мача в 63-ата минута
чрез резервата Милев, който се разписа
след центриране отдясно. В 70-ата минута защитникът Мирослав Иванов с глава
вкара третия гол
за „белите“
и покачи на 3:1. Шест

Треньорът на юношите старша възраст Християн Войнов не успя да запише
пореден успех срещу „Левски”
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Статистика
Елитна юношеска група до 19 години

Отложен мач XI от кръг
„Черно море” – „Славия”
Отложен мач XII от кръг:
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)
XV кръг
„Черноморец” (Бургас) – „Локомотив” (София)
„Видима-Раковски” – „Спартак” (Варна)
„Черно море” – „Любимец 2007”
„Ботев” (Пловдив) – „Велбъжд” (Кюстендил)
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Чавдар” (Етрополе)
„Литекс” (Ловеч) – „Ботев” (Враца)
„Левски” – „Славия”

1:1
1:1
2:0
6:0
4:1
4:0
2:0
7:0
4:0

Класиране след края на есенния дял:
1. “Литекс”
13 10 2 1 40-12
32 точки
2. “Черно море”
14 9 2 3 31-18
29
3. “Левски”
14 9 1 4 43-17
28
4. “Черноморец”
14 8 2 4 36-14		
26
5. “Ботев” (Пловдив) 14 7 5 2 31-12
26
6. “Славия”
14 6 5 3 25-22
23
7. ЦСКА
14 7 1 6 32-24
22
8. “Пирин 2001”
13 6 3 4 20-15
21
9. “Видима-Раковски” 14 4 3 7 23-38
15
10. “Чавдар”
14 3 5 6 18-17
14
11. “Любимец”
14 4 1 9 14-38
13
12. “Спартак”
14 4 1 9 13-40
13
13. “Велбъжд”
14 3 3 8 13-31
12
14. “Ботев” (Враца) 14 3 3 8 17-36
12
15. “Локомотив” (Сф) 14 2 1 11 11-33
7
Елитна юношеска група до 17 години
XV кръг
„Видима-Р-ски” (Севлиево) – „Литекс” (Ловеч)
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)
ЦСКА – „Черноморец” (Бургас)
„Чавдар” (Етрополе) – „Черно море”
„Сливен 2000” – „Левски”
„Ботев” (Враца) – „Векта” (Пловдив)
„Локомотив” (Пв) – „Берое” (Стара Загора)
„Лудогорец” (Разград) – „Пирин 2001” (Бл)

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

Класиране след края на есенния дял:
1. “Левски”
15 10 4 1 28-13 34 точки
2. “Пирин 2001”
15 10 2 3 29-14
32
3. “Славия”
15 9 2 4 23-15		
29
4. “Лудогорец 1945” 15 9 1 5 26-18
28
5. “Черно море”
15 8 2 5 24-20
26
6. “Литекс”
15 7 3 5 28-18
24
7. “Ботев” (Пловдив) 15 7 3 5 21-13
24
8. “Берое”
15 6 5 4 19-11
23
9. ЦСКА
15 6 3 6 24-22
21
10. “Чавдар”
15 6 2 7 23-20
20
11. “Локомотив”
15 5 2 8 16-19
17
12. “Векта”
15 5 1 9 18-26
16
13. “Видима-Р-ски” 15 4 4 7 17-27
16
14. “Черноморец” 15 4 3 8 14-18
15
15. “Сливен”
15 4 1 10 17-32
13
16. “Ботев” (Враца) 15 1 0 14 6-47
3
Първенство на София за
юноши младша възраст „Б”,
родени 1997 година
IV кръг
„Левски-Раковски” – „София 2010”
„Септември” (София) – „Витоша” (Бистрица)
„Славия” – ЦСКА
„Люлин” – „Обеля”
„Локомотив 101” – „Левски”

5:1
6:1
0:1
4:1
0:9

Младата смяна
„Локомотив” (София) – „Ботев 57”
„Нови Искър” – „Чавдар” (Етрополе)

8:1
0:8

V кръг
„Левски” – „Локомотив” (София)
„Обеля” – „Локомотив 101”
ЦСКА – „Люлин”
„Витоша” (Бистрица) – „Славия”
„София 2010” – „Септември”
„Академик” – „Нови Искър”
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски-Раковски”

2:0
3:1
3:0
1:2
0:9
0:3
4:1

VI кръг
„Левски-Раковски” – „Академик”
„Славия” – „София 2010”
„Люлин” – „Витоша” (Бистрица)
„Локомотив 101” – ЦСКА
„Локомотив” (София) – „Обеля”
„Септември” – „Чавдар (Етрополе)
„Ботев 57” – „Левски”
VII кръг
„Нови Искър” – „Левски-Раковски”
„Обеля” – „Ботев 57”
ЦСКА – „Локомотив” (София)
„Витоша” (Бистрица) – „Локомотив 101”
„София 2010” – „Люлин”
„Академик” – „Септември”
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”
VIII кръг
„Ботев 57” – ЦСКА
„Славия” – „Академик”
„Локомотив 101” – „София 2010”
„Локомотив” (София) – „Витоша” (Бистрица)
„Левски” – „Обеля”
„Люлин” – „Чавдар” (Етрополе)
„Септември” – „Нови Искър”

5:0
5:0
6:0
0:8
12:0
2:1
0:5
0:3
1:4
3:0
3:2
4:2
1:1
0:1
0:5
9:0
1:2
6:0
7:0
3:0
7:2

IX кръг
ЦСКА – „Левски”
„Витоша” (Бистрица) – „Ботев 57”
„София 2010” – „Локомотив” (София)
„Академик” – „Люлин”
„Нови Искър” – „Славия”
„Левски-Раковски” – „Септември”
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив 101”

3:1
1:3
0:3
1:3
1:4
0:3
13:0

X кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”
„Люлин” – „Нови Искър”
„Локомотив 101” – „Академик”
„Ботев 57” – „София 2010”
„Левски” – „Витоша” (Бистрица)
„Обеля” – ЦСКА
„Локомотив” (София) – „Чавдар” (Етрополе)

3:3
4:0
0:4
11:0
9:0
0:5
2:2

XI кръг
„Витоша” (Бистрица) – „Обеля”
„София 2010” – „Левски”
„Академик” – „Локомотив” (София)
„Нови Искър” – „Локомотив 101”
„Левски-Раковски” – „Люлин”
„Септември” – „Славия”
„Чавдар” (Етрополе) – „Ботев 57”
XII кръг
„Люлин” – „Септември”
„Локомотив 101” – „Левски-Раковски”
„Локомотив” (София) – „Нови Искър”
„Ботев 57” – „Академик”
„Обеля” – „София 2010”
ЦСКА – „Витоша” (Бистрица)
„Левски” – „Чавдар” (Етрополе)

0:0
0:2
0:4
2:1
0:0
2:2
7:1
1:4
2:10
5:2
8:4
1:0
10:0
1:1

XIII кръг
„Септември” – „Локомотив 101”
7:0
„София 2010” – ЦСКА
0:1
„Академик” – „Левски”
1:5
„Нови Искър” – „Ботев 57”
1:5
„Левски-Раковски” – „Локомотив” (София)
0:1
„Славия” – „Люлин”
4:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Обеля”
3:0 служебно
XIV кръг
„Локомотив 101” – „Славия”
„Локомотив” (София) – „Септември”
„Ботев 57” – „Левски-Раковски”
„Левски” – „Нови Искър”
„Обеля” – „Академик”
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе)
„Витоша” (Бистрица) – „София 2010”

0:11
1:2
4:2
12:1
4:0
0:0
0:3

XV кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Витоша” (Бистрица)
„Академик” – ЦСКА
„Нови Искър” – „Обеля”
„Левски-Раковски” – „Левски”
„Септември” – „Ботев 57”
„Славия” – „Локомотив” (София)
„Люлин” – „Локомотив 101”
Столично първенство, деца „А”
(родени 1998 година, първа група):
IV кръг
„Интернационал” – ЦСКА
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски-Раковски”
„Левски” – „Локомотив” (София)
„Септември” – „Славия”

0:6
2:0
7:0
2:4

V кръг
„Локомотив” (София) – „Интернационал”
„Левски-Раковски” – „Левски”
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)
ЦСКА – „Септември”

6:0
1:5
1:2
3:1

VI кръг
„Септември” – „Локомотив” (София)
„Славия” – ЦСКА
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски”
„Интернационал” – „Левски-Раковски”

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

VII кръг
„Левски” – „Интернационал”
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе)
„Локомотив” (София) – „Славия”
„Левски-Раковски” – „Септември”

9:0
3:0
0:5
1:0

VIII кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Интернационал”
„Левски” – „Септември”
„Левски-Раковски” – „Славия”
„Локомотив” (София) – ЦСКА

1:0
5:0
0:1
0:5

IX кръг
ЦСКА – „Левски-Раковски”
„Славия” – „Левски”
„Септември” – „Интернационал”
„Локомотив” (София) – „Чавдар” (Етрополе)

4:0
0:1
5:2
0:2

X кръг
„Интернационал” – „Славия”
„Левски-Раковски” – „Локомотив” (София)
„Чавдар” (Етрополе) – „Септември”
„Левски” – ЦСКА

0:5
0:0
3:1
4:2

XI кръг
ЦСКА – „Интернационал”
„Славия” – „Септември”
„Левски-Раковски” – „Чавдар” (Етрополе)
„Локомотив” (София) – „Левски”

5:0
1:1
0:5
0:5

Младата смяна
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През миналия шампионат славистите от старшата възраст разгромиха на „Герена” с 5:1 „Левски” и станаха вицешампиони. Дано
през пролетния дял техните наследници от тази възрастова група се реваншират за неудачите си досега.

Класиране след есенния дял:
1. “Левски”
11 9 1
2. “Чавдар”
11 9 0
3. ЦСКА
11 8 2
4. “Славия”
11 6 1
5. “Септември”
11 4 1
6. “Левски-Раковски” 11 2 3
7. “Локомотив”
11 1 2
8. “Интернационал” 11 0 0

1
2
1
4
6
6
8
11

45-8
32-10
41-10
26-12
21-22
8-20
8-42
3-60

28 точки
27
26
19
13
9
5
0

Софийско първенство, деца „Б”
(родени 1999 година, първа група)
IV кръг
„Интернационал” – „Левски”
„Чавдар” (Етрополе) – ЦСКА
„Септември” – „Славия”
„Локомотив (София) – „ДИТ Спорт”

0:16
4:3
2:0
3:1

V кръг
„Левски-Раковски” – „Септември”
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)
„Левски” – „Локомотив” (София)
ЦСКА – „Интернационал”

2:2
5:0
9:3
8:1

VI кръг
„Интернационал” – „Славия”
„ДИТ Спорт” – „Левски”
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски-Раковски”
„Локомотив” (София) – ЦСКА

0:9
0:6
6:1
1:2

VII кръг
ЦСКА – „ДИТ Спорт”
„Левски-Раковски” – „Интернационал”
„Септември” – „Чавдар” (Етрополе)
„Славия” – „Локомотив (София)

1:0
4:0
4:0
6:0

VIII кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”
„Левски” – ЦСКА
„Интернационал” – „Септември”
„Локомотив” (София) – „Левски-Раковски”

0:8
6:0
2:1
2:3

IX кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Интернационал”
„Левски-Раковски” – „ДИТ Спорт”
„Славия” – „Левски”
„Септември” – „Локомотив” (София)

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

X кръг
„Славия” – ЦСКА
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив” (София)
„Септември” – „ДИТ Спорт”
„Левски-Раковски” – „Левски”

4:0
3:1
2:1
0:8

XI кръг
„ДИТ Спорт” – „Чавдар” (Етрополе)
ЦСКА – „Левски-Раковски”
„Локомотив” (София) – „Интернационал”
„Левски” – „Септември”

0:9
4:2
1:0
5:1

XII кръг
„Септември” – ЦСКА

2:2

„Интернационал” – „ДИТ Спорт”
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски”
„Левски-Раковски” – „Славия”

1:1
0:1
0:4

XIII кръг
„ДИТ Спорт” – „Локомотив” (София)
„Славия” – „Септември”
„Левски” – „Интернационал”
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе)
XIV кръг
„Локомотив” (София) – „Левски”
„Интернационал” – ЦСКА
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”
„Септември” – „Левски-Раковски”
Класиране след есенния дял:
1. “Левски”
13 12 1
2. “Славия”
12 10 1
3. “Септември”
13 7 2
4. “Чавдар”
13 7 1
5. ЦСКА
13 6 2
6. “Левски-Раковски” 12 3 1
7. “Локомотив”
12 3 0
8. “ДИТ Спорт”
12 2 1
9. “Интернационал” 12 1 1

4:0
5:2
17:0
1:1
1:3
1:4
0:5
3:0

0
1
4
5
5
8
9
9
10

89-8 37 точки
54-6
31
28-19
23
35-30
22
30-26
20
15-45
10
19-42
9
12-43
7
11-74
4

Страниците подготви
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Ретро

Баскетболният триумф
през 1997 година

44 години след последната „бяла” баскетболна титла при
мъжете и 38 след предишната купа за „Славия” под кошовете при
силния пол дойде големият дубъл. През 1997а славистите взеха
златните медали в
шампионата,
като
преди това вдигнаха и
Купата на България.
Три са големите
фигури извън терена, белязали големия триумф. Това са
треньорът на тима
Росен Барчовски, президентът на клуба
Константин Папазов
– Тити и изпълнителният директор Христо Кръстев.
Барчовски
като
млад треньор тогава
е пълен с амбиция да
се докаже именно с клуба, в който майка му
(славната Ваня Войнова) и баща му (големият Цеко Барчовски) са
оставили ярки и незабравими дири. Папазов
пък току-що навлиза
в баскетбола, също
с преливащо желание за себедоказване.
Кръстев пък е опитен
ръководител и администратор на клуба,
превел го през найтрудните времена на
прехода в началото на
90-те години на ХХ век.
Всъщност точно от
„Славия” започва пътят в големия баскетбол на Барчовски (като
треньор) и на Папазов
(той през 1998-а стана треньор), за да се
превърнат постепенно и двамата в едни
от най-ярките личности сред наставниците под кошовете у нас.

Барчовски и Папазов заедно
водят „Славия” до дубъл

от няколко месеца, имал
предложение от Шумен,
дали би било добре да
го приеме. Все въпроси, на които не можех
да му отговоря. И за да
не му отговарям взех,
че станах президент на
“Славия”.”
Още същия сезон,
през пролетта на 1995а “Славия” играе финал
за титлата, но го губи от
“Плама” (Плевен). Следващият шампионат славистите отпадат в полуфинала от “Черно море”,
неуспешно
атакуват
и купата на България,
след като в решителния
сблъсък отстъпват отново на “Плама”. За да
дойде и историческата
1997-а година.
В тима са Любомир
Минчев, Тони Дечев,
Иван Костурков, Васил
Стоянов, Едуард Вълчев,
Стамен Тошев, Дечо Коешинов, Николай Балев,
Павел Нойков, Латин
Станков, Людмил Хад-

Отборът на “Славия”, който спечели титлата и купата през 1997 година:
от ляво на дясно първи ред-клекнали: Любомир Минчев, Константин Папазов
– Тити (президент на клуба), Кирил Стефанов (масажист), Дечо Коешинов,
Латин Станков, Едуард Вълчев. Втори ред прави: Сашо Чакмаков (спонсор),
Христо Кръстев (изпълнителен директор), Николай Балев, Павел Нойков, Тони
Дечев, Росен Барчовски (старши треньор), Иван Костурков, Стамен Тошев
и Васил Стоянов. На снимката отсъства Георги Младенов, който поради
контузия не игра в последния финален мач във варна срещу „Черно море“.

В

безкрайното търсене на
спонсори Христо Кръстев през 1994 г.
се среща със стария си
познайник Константин
Папазов – Тити. Двамата
се знаят от времето, когато Кръстев урежда Папазов да служи войник
в Спортната школа на
“Славия” като баскетболист. После двамата пак
се засичат, когато Папазов играе в Своге, а треньор на тима е именно
Ицо. “Потърсих Тити за
помощ, защото клубът
нямаше пари – спомня
си Кръстев. – Помолих
го да се опита да намери
спонсори, които биха

се съгласили да издържат отбора. Все пак той
работеше в казиното на
японския хотел и постоянно се срещаше със заможни хора, които при
определена ситуация
би могъл да придума
да ни помогнат. Той ми
бе една от последните
надежди – ако нищо
не станеше ни грозеше съдбата на “Левски”
и ЦСКА, които по това
време играеха във втория ешелон.”
“Обещах да помогна
с връзките си, но нищо
не свърших – връща
лентата на спомените
Папазов. – Не успях да
намеря спонсор, беше

ми неудобно от Христо
Кръстев, че едва ли не
съм го подвел. Колкото
и странно да звучи днес,
но аз
тогава се съгласих
да стана президент
спонтанно след един
разговор с добрия ми
приятел Тони Дечев
(сега двамата са съответно старши и помощник треньори на
„Левски”), тогава водещ
баскетболист на “Славия”. Той дойде при мен
в казиното през есента
на 1994-а и ми поиска
съвет какво да прави.
Не бил взимал заплата

В мигът на голямата
слава, треньорът Росен
Барчовски ликува с
титлата

Ретро
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пътя към триумфа Васил
Стоянов, Любомир Минчев, Павел Нойков. Като
резерва влиза Дечо
Коешинов, но накрая
бележи няколко много
важни коша. Така славистите през целия мач
не изпускат лидерството и накрая триумфират
заслужено с титлата.
Шампиони!
Младенов излиза на
магистралата, където
посред нощ изчаква и
спира автобуса с победителите, седнал на стол
край пътя и с полицейска фуражка на главата...
„До ден-днешен благодаря на Господ, че ми
даде сили и увереност
да се заема с тази тежка и отговорна работа
– да стана президент на
баскетболен клуб „Славия” – казва Папазов. - Тя
обаче ме вкара твърдо в
елитния баскетбол, който е моята съдба и моето
призвание. Пък

Вдигнат от играчите на
“Славия” президентът
на клуба Константин
Папазов – Тити отрязва
мрежичка от коша във
Варна за спомен след
билия триумф

Възпитаникът на „бялата”
школа Иван Костурков (номер 10)
прави показен чадър под коша на
„Славия” в петия финален мач
по пътя към титлата през 1997
година

Славистите ликуват, те отново са баскетболните
шампиони на България

жисотиров... На полусезона идва и майсторът
Георги Младенов. Точно той с феноменална
тройка почти от центъра в последната секунда донася и купата на
България във финала
срещу “Черно море”. По
ирония на съдбата мачът е във Варна, определена предварително
за домакин на финалния
турнир. Местните фенове не могат да понесат
драматичната развръзка и започват да трошат
седалките в Двореца
на културата и спорта в
морската ни столица. В
същото време Папазов
се е облякъл по състезателен екип (заради наказание като президент
той се е картотекирал
в отбора, за да може да
стои на резервната скамейка по време на ма-
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човете) и
заедно със
славистите излиза
на награждаването.
Във финала за титлата сблъсъкът е същият
– “Славия” срещу “Черно
море”. Варненци имат
по-добър актив през сезона и затова ще са домакини на евентуалния
пети мач, ако се стигне
до него. Така и става –
след разменени победи
и общ резултат окончателният сблъсък пак е
край морето. “Във Варна
ми върви!”, отсича Барчовски и сутринта преди мача отива да запали
свещ за късмет в местната катедрала на центъра. Но положението е
сложно – лидерът Георги Младенов има контузия и дори не заминава

за морската ни столица,
а гледа мача по телевизията. “Белите” обаче
правят
фантастичен
мач. Суперизяви има
капитанът Тони Дечев,
който смело води отбора в битката. Страхотно
играе и центърът Иван
Костурков, който е найполезен за славистите в
плейофните сблъсъци.
Добре им пригласят по

спомените ми
оттогава са велики
и незабравими. Страхотно чувство е да си шампион, още повече след
като не си го изпитвал
като играч. Струваше си
парите и усилията. Беше
наистина велико!”
“Бяхме невероятен
екип – допълва Росен
Барчовски. – Имахме из-

ключителния шанс да се
учим един друг и заедно
да вървим напред и нагоре. Винаги, когато си
спомням за това време,
очите ми се насълзяват.
Направихме го всички
заедно. В “Славия”! И заради “Славия”!
Страниците
подготви:
Николай КРЪСТЕВ
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Славия
Иванова:

“Бялата” магия е неподвластна на времето
и пространството и е
всеобхватна. За това
свидетелства и разказът на едно момиче,
което носи красивото
и звучно име Славия. Родена в Кюстендил на 12
февруари 1989 година
Славия Иванова е студентка по Икономика
на недвижимата собственост в УНСС. Като
знак на съдбата първото, което тя вижда при
идването си в София,
е именно стадиона в
полите на Витоша. Събрала изключително
много впечатления от
посещението на редица
градове в различни държави, Славия се гордее с
родината си и не спира
да си мечтае, че един ден
животът у нас ще бъде
като в САЩ.
“Първото нещо, видяно от мен, при първото ми идване в столицата беше точно стадион
“Славия”. Това е много

Бялата магия

“Гордея се с уникалното си име”

Когато тръгнах на училище, “Славия” беше шампион
на България, спомня си студентката в УНСС
футболистите от отбора или дори рейса на
“белите”. В тези случаи
винаги ми се е искало
да спра автобуса и да
кажа на играчите, че и
аз съм част от тима, защото името ми е Славия”, казва с усмивка
23-годишното момиче.
Тя с любопитство
следи изявите на найстария български отбор и винаги свързва
резултатите със случващото се с нея.
“Когато
“Славия”
завърши наравно 1:1
срещу “Етър” във Велико Търново, аз проведох неуспешно интервю за работа. Може би
има нещо символично
в това. Явно футболистите и аз нямахме
късмет точно в този
ден. Винаги съм била
горда заради името си.
Знам, че то ме прави
специална и различна.

Славия Иванова

Славия празнува деня на независимостта в САЩ

любопитен факт, може
би съдбата има пръст в
това, започва разказът
си Славия. - Всеки път,
когато се прибирам в
Кюстендил,
минавам
през автогарата в квартал “Овча купел” и виждам стадиона, някои от

“Славия” е уникален отбор, с уникална история
и заради това името ми
е уникално. Понякога не
ми вярват, че се казвам
Славия. При запознанство с някой човек съм
чувала отговори от типа
“Приятно ми е, а аз съм

Левски”.
Винаги съм знаела, че
името ми един ден ще
ме направи част от “белия” отбор. В различни
случаи моите приятели
са се шегували помежду
си, че с мен майтап не
бива, защото цял отбор

футболисти и феновете
му винаги ще ме защитават заради името ми.
Приятелите ми много
често ме наричат Слави,
Славче или Слависта”,
разказва Славия.
Любопитен факт е, че
в момента шест жени в
България носят името
на най-стария български футболен клуб, но
все още не е известен
човек, който да е кръстен на “отбора на народа” или на военното
спортно формирование. Това доказва, че
„Славия” е много повече от клуб, а момчетата,
„събрали се в два часа
след пладне на полето
до Руски паметник на 10
април 1913 година” едва
ли са знаели, че завинаги ще останат в историята не само на спортния
живот на България.
“Баща ми никога не
ми е казвал защо ме е
кръстил Славия, но до-

бре си спомням, че при
тръгването ми на училище през есента на 1996
година “белите” бяха
шампиони на България.
Тогава баща ми много
се радваше и ми каза, че
ще ми върви по вода, защото “Славия” току-що е
спечелила титлата на
страната за първи път
след пауза от повече
от половин век. Много
пъти съм си мечтала, че
мога да бъда талисман
на отбора”, казва Славия
с голямо вълнение.
Тя се интересува и от
изявите на „Манчестър
Юнайтед” и симпатизира на бившия футболист
на “червените дяволи”
Димитър Бербатов: “Хубаво е, че Бербатов игра
в Юнайтед. Винаги съм
симпатизирала на този
отбор, но в момента
“Барселона” практикува
най-красивият футбол
в света. Удоволствие е
да се наблюдава играта
им с хиляди подавания
в половината на противниковите
отбори.
Мачовете им срещу
“Реал” (Мадрид) винаги
са много атрактивни за
гледане. Удоволствие
е да гледаш качествен
футбол.
Разнообразните спортове, музика
и филми винаги ме зареждат с много положителни емоции”.
В детството си Славия е посещавала мачове на “белите”, както и
на местния отбор в Кюстендил. “Като по-малка
баща ми много пъти
ме е водил на мачове
на “Славия”, както и на
“Левски” (Кюстендил),
който по-късно отново
стана “Велбъжд”. Футболът винаги е заемал част
от ежедневието ми, като
малко момиче дори играех мачове с момчетата”, спомня си отново с
вълнение Славия.
Тя е тренирала спорт-

Бялата магия
на акробатика, но харесва и волейбола и се
е почувствала изключително горда с представянето на българския
национален отбор по
време на олимпийските игри в Лондон през
лятото. Тогава България
игра в малкия финал
във волейболния турнир в английската столица, но не успя да се
поздрави с бронзовите
медали.
„Аз съм си патриот.
Много пъти ми се е искало България да бъде
световна сила в спорта
и поради тази причина
бях много горда с изявите на волейболните
ни национали на олимпийските игри в Лондон. По това време бях
на студентска бригада
в САЩ и тогава приятелите американци много
пъти ме поздравяваха заради игрите на
„трикольорите”. Беше
голяма тръпка. Също
бе много вълнуващо
и когато САЩ спечели
всичките си медали в
плуването. Чувството
да гледаш спортни събития в културна обстановка е много приятно
и зареждащо с положителна енергия изживяване. И в САЩ стават
скандали между фенове
на различни отбори, но
няма хулигански прояви, като у нас. Много
исках да посетя бейзболен мач, но нямах такава възможност. Видях
огромния стадион на
„Ню Йорк Янкис”. Това е
нещо уникално. Много
пъти ми се е искало и
в България да има подобни съоръжения, на
които да се ходи само
за да се подкрепят отборите, без да има ексцесии. Американците са
лицемерно добри, но си
спазват законите. Освен
това държавата ги прилага, когато се наложи.
Във всяко отношение
САЩ върви напред и
се развива с всеки изминал ден, въпреки че
няма нашата история.
България има велико

На едно от
знаковите
места в Ню
Йорк „Таймс
Скуеър”

минало и много неща, с
които да се гордее, но
не ги използва. Хубаво
би било, ако един ден
България започне да

прилича на САЩ. Там
хората се подкрепят
безусловно и са много
сплотен народ, за разлика от нас”, разказва
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Славия.
Красивото момиче с
най-слависткото име не
спира да изпитва гордост заради историята
на „белия” клуб, с многото известни личности
от българската интелигенция, свързани със
„Славия”, както и с „бялото” клубно издание,
което радва спортната
общественост повече
от десетилетие.
„Стогодишнината е
повод за голяма гордост. Ние сме първият
клуб в България. Вестникът е едно от най-хубавите неща в дългата
история на „Славия”.
Щастлива съм, че с минимални средства се
прави нещо, което остава завинаги. Виждам,
че хората влагат много
време и усилия и найважното правят всичко
от сърце. Чрез вестника запалянковците се
докосват до отбора по
още един начин. Може
би
колекционерите
също се радват на „бялото” клубно издание.
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Благодарение на него
научих, че интелигенцията винаги се е асоциирала със „Славия”.
Имената на известните
привърженици на отбора говорят много добре
за самия тим. Сигурна
съм, че те неслучайно
са избрали „Славия”.
Интелигентността и образованието винаги ти
помагат да направиш
правилния избор”, сигурна е Славия Иванова.
Разказът й отново доказва, че „бялата” идея
винаги е била нещо повече от отбор, дружество или емблема. „Славия” е идеал, който сме
призвани да браним и
да съхраняваме. Това
е клубът с най-здрави
традиции и изключително славна история.
Това е клубът, който винаги ще оказва огромно
влияние върху различните сфери на живота в
България.
Страниците
подготви
Асен ДАСКАЛОВ

Славия Велева: “Славия” е символ на
човешките добродетели и интелигентност”
Преди няколко години на страниците на
клубното ни издание ви представихме как на
9 юли 1954 година едно софийско семейство
решава да дари новородената си дъщеря с
уникално, различно, но едновременно с това
и красиво име. Заклетите слависти, спортният
журналист Иван Терзиев-Чомпето и волейболистката на „белите” Маргарита Терзиева-Марго
кръщават детето си Славия.
“Спомням си един мач между “белите” и “Левски”, когато ние победихме с 2:1 с гол на Михаил
Мишев. Публиката полудя от радост и наистина
чувството беше неописуемо. През 60-те години
на миналия век дербито между “Славия” и “Левски” беше номер 1 в страната. Пазя страхотни
спомени от тогавашния “бял” отбор”. Никога
няма да забравя и мачовете на женския баскетболен отбор, когато играеше Ваня Войнова.
Зала “Универсиада” се пълнеше часове преди
мачовете, а дори на тренировките на тима също
присъстваха хиляди запалянковци. Сигурна
съм, че ние имаме най-възпитаната публика и
най-интелигентните спортисти”, категорична е
Славия Велева.
“Имах запазено място зад вратата на всеки
мач на “Славия”, защото бях талисман на тима.

Младите трябва да знаят, че Славия е не само
спортен отбор, но и символ на човешките добродетели и интелигентност. Славия е името на
чешка принцеса, обединителка на славянските
народи”, с гордост разказва жената с най-слависткото име.
Тя е възпитала в любов към “Славия” и двете
си дъщери Ина и Маргарита.
“Един ден им казах, че в България има само
един отбор и това е “Славия”. С човешки, но
малко строг родителски тон им обясних, че не
искам да чувам нищо за “Левски”, нито за ЦСКА.
Ина и Маргарита могат да бъдат само от “Славия”, добавя Славия Велева.
Освен двете дами, които ви представихме
днес, имаме информация за още няколко жени,
които са кръстени с името на най-стария български клуб. Това са Славия Дойчинова, родена
на 21 ноември 1962 година във Враца, Славия
Иванова родена във Велико Търново през 1963
година, Славия-Александра Грозева, родена в
София на 21 август през 1967 година, както и
Славия Тодорова, родена на 17 юни 1982 година в София. Ако чрез настоящия материал се
свържат с нас още дами носещи името Славия,
ще ви ги представим и тях.
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Че „Славия” е много повече от спортен или футболен клуб е всеизвестен факт вече почти век. Поредното потвърждение за това идва от Славия Иванова от Кюстендил. Чаровната студентка в УНСС
разказва с вълнение за усещането да носиш това име,
както и магията да си поклонник на „бялата” идея.
Още по темата на стр. 14-15

В навечерието на коледните празници баскетболен клуб „Славия”
зарадва малчуганите от
училищата в района на
„белия” клуб. Специално
за тях на 13 декември бе
организиран празник в
залата на клубния стадион. Освен с участието
си в турнира всяко дете
ще запомни проявата,
посветена на 100-годишнината на клуба и с
многото подаръци. Сред
тях бе и фланелка със
символа на турнира симпатично драконче, което е в славистки екип,
с номер 13, каквато е
годината на
основаване
на клуба и
разбира се с
юбилейната емблема.
Инициативата на баскетболното ръководство начело
с Васил Йотов
и Илиян Петров
полага началото
на цяла серия от
подобни прояви
за
подрастващите в юбилейната година.

Бяла диря

На 14 декември в Силистра на специална церемония в общината, кмета д-р
Юлиян Найденов награди 10-те най-добри спортисти на града. За наша радост
и гордост двама състезатели на Карате Клуб „СЛАВИЯ- ИСТЪР” намериха
място сред най- добрите. Убедително Деян Данаилов бе избран за спортист
№1 на Силистра за 2012. Повод за това станаха завоюваните: Златен медал на
Европейско първенство по ШОТОКАН КАРАТЕ в Букурещ в дисциплината „КУМИТЕ” в категория до 70 кг.; Бронзов медал от световно първенство в Италия;
както и Републиканската титла на Национално първенство на служители на
МВР. Десетгодишният Рафаил Андреу пък зае девето място в почетната десетка, след като е завоювал от различни Републикански и Международни състезания общо 10 медала: три златни, четири сребърни и три бронзови. Двамата
състезатели тренират под ръководството на Сенсей Сергей Петров. На снимката от ляво надясно личат: Сенсей Сергей Петров, Рафаил Андреу, Деян Данаилов и Екатерина Дечева (изпълнителен директор на клуба).

Агитката на „Славия” изпрати подобаващо 2012 с ново знаме. С него „белите” фенове отправиха своя взор и към юбилейната 2013! Дебютът на транспаранта бе по време на успешното гостуване в Пловдив на „Ботев” при победата
с 1:0.
Още за победата под тепета на стр. 5

