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Шапки долу пред
Заги и момчетата!

Ф

утболистите на
„Славия” сбъднаха мечтата
на цяло едно поколение
като се окичиха с медали от шампионата за
първи път през новия
век! Играчите в бяло направиха това категорично, като записаха знакови победи и убедително спечелиха мини
първенството само на
първата шестица. Славистите ликуваха два
пъти на „Герена”, където сломиха вековния
си съперник! Спряха
рекордната серия без
загуба на шампиона, а
накрая
триумфираха
и в баража за Лига Европа. И всичко това те
направиха по славистки
– честно и с висок дух!
„Колективът, това е
най-голямото богатство на този състав”,
споделя вдъхновителят
му Златомир Загорчич.
А ние бихме добавили:
заедно с неговия треньор!

Високият морал на
отбора се допълва и
от факта, че „Славия”
бе първият отбор у нас
поискал намаляване на
заплатите, вследствие
на икономическите поражения на корона вируса. Достойният акт
става още по-значим на
фона, че бюджетът на

„белия” клуб съвсем не
е сред водещите, дори
напротив. Тук е редно
да се даде дължимото
и на ръководството на

клуба. Те създадоха
една фиксирана финансова организация,
с която не позволяват
дружеството да има

снимки Sportal.bg

дългове, за разлика от
безбройните примери
на други места. Освен
това гарантираха сигурност сред футболистите, че при по-добри
условия няма да ги спират при изходящ трансфер. И не на последно
място: стоят твърдо зад
треньора и той вече повече от три години авторитетно е на мостика.
Тук някъде трябва да
се добави и последния
фактор за успехите –
феновете. Славистката
публика,
пословична
със своята вярност, бе
плътно и този сезон с
тима и логично общата
симбиоза
отбор-треньор-клуб-фенове даде
резултат. След купата
преди две лета, последвана от сребърни
медали за Суперкупата,
дойде и бронзът в първенството. А нали както
казват хората „Апетитът идва с яденето”,
затова сега освен да
празнуваме, може и да
си пожелаем: на добър
час в Европа и все повисоко у нас, ние вярваме във вас!
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„Славия“
зарадва
привържениците си в
един от най-странните
шампионати в историята на футбола, прекъснат в началото на март
за три месеца, заради
безпрецедентната
световна пандемия от
COVID-19. Воденият от
Златомир Загорчич състав се пребори за третото място в крайното
класиране след серия
от силни игри и победи.
Нещо повече, славистите са първенци в мачовете само от плейофната шестица. Те събраха
10 точки – колкото и
шампионът
„Лудогорец“, но в прекия двубой нанесоха единствената загуба на хегемона
от Разград в последния
XXXI кръг. Успехът позволи да бъде изпреварен „Левски“ в крайното
подреждане. „Белите“
са и с най-здрава защита в шестицата като
получиха само четири
гола в своята врата и не
допуснаха попадение
в два от петте си мача.
Бронзовите медали в
шампионата пък са 13-и
за клуба след 1940,
1942, 1964, 1965, 1966,
1970, 1973, 1975, 1982,
1986, 1991 и 1997 г.
Победата над „Лудогорец“ бе както малко

Янис
Карабельов
ликува –
резултатът
в баража е
открит

Бронз и трето участие
в Лига Европа за XXI век

Ради Кирилов вкара гол шедьовър на
„Лудогорец“ (снимки: Sportal.bg)
очаквана от футболната
ни общественост, така
и напълно заслужена.
Славистите
изнесоха
много силно първо полувреме, в което шокираха шампиона, повеждайки с 3:0! Още в
12-ата минута с гол красавец Филип Кръстев
показа, че
домакините ще търсят максимума от
двубоя.
В 29-ата
минута
след бърза
много х од о в а
атака на
стрелкова
позиция
се
оказа
изненадващо

Христо Попадийн, който
не сгреши, покачвайки
на 2:0. Малко по-късно
задачата на „Славия“ в
търсене на победата сякаш стана още по-лесна след изгонването на
Сисиньо от „зелените“
след спречкване между
състезателите от двата
отбора и удар без топка
срещу „бял“ футболист.
В добавеното време
на първото полувреме
след далечно центриране от левия фланг
Радослав Кирилов от
упор намери топката и я
забоде в далечния ъгъл
на вратата на Ренан за
трети път. През втората
част темпото спадна, а
гостите успяха да стигнат до почетно попадение чрез резервата
Дан Битон. Победата на
„Славия“ с 3:1 прекъс-

Класиране само от мачовете в шестицата:
1. „СЛАВИЯ“
2. „Лудогорец“
3. „ЦСКА-София“
4. „Берое“
5. „Левски“
6. „Локомотив“ (Пд)
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10 април 2001 година
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на дългата серия от 35
мача за „Лудогорец“ без
шампионатна загуба и
попречи на разградския
отбор да запише сезон
без поражение.
Любопитна е аналогията между току-що
завършилия сезон за
„Славия“ и първенството от преди 30 години
– надпреварата в „А“
група за 1989-1990 г.
Както и тогава, така и
сега, „белите“ успяха да
вземат победа над отбора-шампион. В края
на тогавашния сезон
славистите
надвиха
ЦСКА с 2:1 в последния
кръг, което им гарантира „среброто“. По този
начин те не допуснаха
загуба от „червените“, с
които през есента бяха
завършили 1:1. През
настоящото първенство
„белите“ направиха два
„хикса“ с „Лудогорец“ на
разменено
гостуване
преди да се стигне до
успеха с 3:1 в плейофите, класирал ги на третото място.
За разлика от последния път, в който бронзовата позиция през
1996-1997 г. не даваше
квота за евротурнирите,
този път „белите“ имаха
шанса да се преборят
за такава в директния
бараж срещу отбора,
заел седмото място.
Тази година това бе
ПФК „Ботев“ (Пд), който извлече максимално
дивиденти от кризата с
коронавируса в „Черно
море“ и в решителния
финал за 7-ото място
надви варненци насред
„Тича“.
Баражът
срещу
пловдивчани ще се запомни с изключителната ефективност на славистите в нападение.
След предпазливо първо полувреме, в което
почти до самия му край

липсваха голови възможности и за двата отбора, „Славия“ излезе
напред в резултата. При
прекрасен пробив на
Ради Кирилов отляво по
нападението почти от
аутлинията той поднесе топката на капитана
Янис Карабельов, който
отблизо простреля вратаря на гостите и откри.
През втората част „жълто-черните” опитаха да
потърсят промяна, но
солидните действия в
защита на славистите
не допуснаха изравняване. Шест минути преди края на редовното
време пробив на Филип
Кръстев бе спрян непозволено и футболистите на Загорчич получиха право да изпълнят
пряк свободен удар
фронтално срещу вратата на „Ботев“. Влезлият като резерва Ивайло
Димитров се нагърби с
изпълнението му и забоде неспасяемо топката за втори път в пловдивската врата. Голът
доведе до отпускане в
„белите“ редици и три
минути по-късно гостите стигнаха до почетно
попадение. То обаче, се
оказа последно в мача
и така „Славия“ се сдоби с право на участие в
турнира Лига Европа за
трети път през последните 5 сезона.
Предвид регламента
за квалификационните
кръгове през тази година, който предвижда
изиграването само по
една среща на кръг, „белите“, при повече спортен шанс и приемлив
жребий могат да търсят
отстраняване на поне
един съперник. А е добре известно, че апетитът идва с яденето!
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев,
Васил Йотов и Александър Вуйчев
за помощта и съпричастността по
осигуряването излизането на
в. "Славия" през 2020 г.

Минали мачове
23 години... Толкова
трябваше да чакат феновете на „Славия”, за
да видят отново любимия си футболен тим
с отличие от първенството на България.
Третото място в
шампионата е напълно заслужено за момчетата на Златомир
Загорчич, които под
негово
ръководство
демонстрираха
не
само
индивидуално
развитие, но и отборно
израстване.
След идването си
на стадиона в полите
на Витоша през пролетта на 2017 г. Загорчич
избра да работи със
селекция от изцяло
български състезатели. Днес, три години
по-късно, те показват
не само

„Славия” с първи медал през новия
век, а „белите” без конкуренция в
мачовете извън дома
„Арда”
в
Пловдив и
над „Левски”
в
квартал
„Подуене”, в
София глава сведоха
„Дунав” (3:1)
и пловдивския „Ботев”
(2:1). В тази
фаза
от
първенството „Славия”
изглежда
се намираше в
страхотна
форма

собствен,
разпознаваем
стил,
не само отлично разбирателство, но и приятелство помежду си.
Истински колектив от
победители, на който бъдещето обещава
още повече и по-големи успехи.
Кратка
историческа справка сочи, че
„Славия” успява за
едва трети път да събере толкова солиден
точков актив (55) от
шампионската титла
през 1996 г. насам. С
57 клубът отново взе
бронзовите
медали
през 1997-а, пак толкова не стигнаха за нещо
повече от четвъртата
позиция в края на сезон 2003/04, когато с
„белия” екип се подвизаваха изпълнители
като Благой Георгиев,
Чавдар Янков, Димитър Рангелов, Велимир Иванович, Георги
Бачев и Будимир Джукич.
Сега те имат достойни заместници на
терена и в сърцата
на феновете - Янис
Карабельов,
Филип
Кръстев, Георги Йомов, Андреа Христов,
Ради Кирилов са само
малка част от тях.
А основната характеристика на днешна
„Славия” е
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Емил Стоев се
завърна в родния
клуб и направи силен
сезон
безкомпромисното
представяне
в гостуванията. Отборът спечели 10 и загуби
само 3 от мачовете си
извън дома и окупира
без конкуренция първото място в класирането
на Първа лига по този
показател (33 точки
срещу 30 на „Лудогорец”).
Желанието и способността на отбора да
разваля празненствата
на домакините доведоха дотам, че в „Левски”
вече да се страхуват
да провеждат дербито на „Герена” (повече
за това - на стр.4-5),
a до поражението от
„Берое” в Стара Загора
на 8 юли серията във
визитите беше набъбнала до внушителните
седем поредни успеха
при голова разлика 133!
Впрочем, след подновяването на шампионата през февруари
славистите
играеха
стабилно и у дома покрай победите над

и беше в
състояние
да надвие
всеки
съперник
в

елита.
Уви, принудителната
пауза заради пандемията от коронавирус
спря полета на младоците на Загорчич. Признаци за спад имаше и
при успеха над “Царско
село” в първия двубой
след кризата в началото на юни, в който
въпреки изразителния
резултат 3:1 лъснаха
пробойни в защитата.
Те станаха още поочевидни във важния
домакински сблъсък с
„Берое”. Там две грешки на Емил Виячки
елиминираха предимството от ранния гол на
Галин Иванов. Капитанът се разписа и втори
път до почивката, давайки нови надежди за
победа. След антракта
обаче в списъка с неубедителни изяви се
наредиха и другите в
отбрана, което поднесе
на интернационалната
селекция на Димитър
Димитров-Херо победата на тепсия.
Тогава мнозина помислиха, че сезонът
за „Славия” е приключил, че отборът просто
ще доиграе оставащите срещи и ще отчете

като голям успех класирането си в първата
шестица за плейофите.
Загорчич и компания
бяха на съвсем друго
мнение.
Срещу „Локомотив”
на „Лаута” те изнесоха
най-добрата си
продукция през
годината
в страхотен мач, за който допринесоха и амбициозните домакини.
Над всички бяха често
критикуваният вратар
Стериакис, отчаял нападателите на „смърфовете” с брилянтни
спасявания, натрупалият самочувствие техничар Филип Кръстев,
чиито финтове и пасове останаха неразгадани за съперниците в

Георги Йомов вече
има 124 мача за клуба
„черно-бяло”, нахъсаният Георги Йомов, изтормозил защитниците
в своята зона, откраднал топката и подал
по конец за победния
гол, и неговият автор
Радослав Кирилов, появил се от скамейката минути преди да се
разпише. Предвождан
от Галин Иванов, който не загуби нито капка от формата си през
годината, „Славия” се
поздрави със заслужен
успех и завърза битка-
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та за топ 3, междувременно утвърждавайки
се като най-опасния
гост в шампионата.
Не по-лошо „белите” се представиха и
срещу ЦСКА-София в
дербито в следващия
кръг. Те напълно обезвредиха атакуващите
играчи на „червените”
и в течение на срещата установиха контрол.
Атрактивно изпълнена
задна ножица от Ради
Кирилов обаче се отби
в горната греда, вместо
да влети в мрежата и
нулевото равенство се
запази.
Последва нов рецитал срещу „Левски” на
„Герена” и още една
среща с „Берое”. В нея
за първи път у славистите се усети напрежение - може би, защото
не бяха очаквали да се
борят за медал, младоците на Загорчич не успяха да окажат съпротива и отстъпиха с 0:2.
А в последния кръг,
когато вече не бяха господари на собствената
си съдба, те приеха
„Лудогорец”,
осободени от стрес
и големи очаквания (за мача - на
стр. 2). Успех тук
нямаше да донесе нищо повече от
престиж, в случай
че „Левски” не загуби домакинството
си на пловдивското
„Локо”. Останалото
е история - тотална доминация над
шампионите (макар и вече демотивирани), победа с
3:1 и бронзови медали!
Така „Славия” изпрати най-успешния си сезон в елита през новия
век. Предстои тимът да
се раздели с няколко
ключови
футболисти
като Филип Кръстев и
Галин Иванов. Но ако
съумее да запази колектива и отборния
дух, Загорчич няма да
има проблем да намери техни заместници.
И през новия сезон клубът ще е още по-силен.
Иван ЖИКОВ
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Вековно дерби

СЛАВИСТКА ДОМИНАЦИЯ

„Славия“ спечели на два пъти с един и същи резултат – 2:1, най-старото българско дерби, надигравайки „Левски“ на неговия стадион в пролетните двубои. За първи път в историята на съперничеството
между „бели“ и „сини“ на ниво майсторска група славистите печелят в два последователни двубоя като
гости на „Герена“. В следващите редове ви припомняме събитията в тези два паметни мача.

Н

авръх 1 март
славистите постигнаха третата си поредна победа
след подновяването на
шампионатните мачове през 2020 г. Това бе
първият им успех за
първенство над „Левски“ след онзи от 22 май
2016 г., когато на същия
стадион в последна-

та минута Балджийски
почти подпечата визите
за Европа (Подробности на стр. 12). Два дни
преди дербито между
„Славия“ и „Левски“ изненадващо за всички
титулярният страж на
„белите“ Георги Георгиев напусна отбора, за
да премине в… „синия“
лагер със свободен
трансфер, без пари!??
През годините преминалите по оста „Овча
купел“ – „Герена“ не са
един и два, но никога
това не се бе случвало
в навечерието на двубой между двата отбора. Решението на Георгиев, който стигна и до
титулярното място в националния отбор след
добрите си игри с бялата фланелка, предизвика справедлива буря от
негодувание сред славистката общност и бе
окачествено като предателство. Впоследствие,
в хода на мача липсата
на доскорошния номер
1 на вратата на „белите“ изобщо не се усети,
а славистите изнесоха
изключителна продукция и само малшансът
спаси домакините от
исторически резил. От

Навръх баба Марта: „Славия“
скри топката на „сините“
самото начало на срещата фуболистите на
Златомир Загорчич поеха контрола над играта
и не го изпуснаха до самия край.
Славистите поведоха още в 7-ата минута
след чудесно извеждащо подаване на Филип
Кръстев към Ивайло
Димитров-Косъма, който надбяга Мартин Райнов от „Левски“ и пусна
топката покрай вратаря Миятович. В 13-ата
минута „белите“ осъществиха многоходова
комбинация в наказателното поле на съперника – Галин Иванов
подаде от десния фланг
към Ивайло Димитров,
който от няколко метра
не успя да намери мрежата, а топката бе отразена от главата на „синия“ страж. Дванадесет
минути по-късно Филип
Кръстев финтира лесно
Станислав Костов и получи възможността да

шутира от малък ъгъл.
Миятович направи спасяване с крак, а при
добавката си с глава
Галин Иванов насочи
кълбото малко над горната греда. Противно на
хода на срещата в 27ата минута след корнер
Роберта намери с глава
мрежата зад Стериакис
и изравни резултата.

Ивайло Димитров-Косъма тържествува! С
втория си гол върза „бяла мартеница” на
„Герена” и донесе победата снимки Sportal.bg
Това не стресна славистите, които продължиха да търсят пътя към
мрежата на „Левски“.
В 31-ата минута Галин
Иванов изпълни пряк
свободен удар пред „синята“ врата, след който
се стигна до няколко
удара, последният от
които на Янис Карабельов мина на сантиметри над горната греда.
Четири минути преди
почивката Ивайло Димитров отне топката на
Нуно Рейш в централната зона, напредна по десния фланг, подаде към
Емил Стоев, който светкавично пусна на връхлитащия отляво Филип
Кръстев. За съжаление,
ударът на младока бе
спасен с последни усилия от Миятович, който
изби в ъглов удар.
Второто полувреме
започна отново с положения за „Славия“. В 49ата минута при нападение на „белите“ отдясно
след тъч топката се озова в Ивайло Димитров,
който от десния ъгъл на
голямото наказателно
поле стреля, но уви в
левия стълб на „синята“
врата. Малко по-късно

момчетата на Загорчич
стигнаха до нова преднина в резултата. Галин
Иванов получи топката
по фланга, майсторски
преодоля
статичния
Деян Лозев на аутлинията отляво по нападението, пусна кълбото
успоредно на голлинията и Димитров, макар и
от втория опит отбеляза! Косъма отпразнува
попадението си по оригинален начин, лазейки
към мрежата на левскарите. Десет минути
по-късно вратарят на
„Левски“ Милан Миятович игра като последен
в отбраната, за да пресече извеждащ пас към
Димитров, предотвратявайки нова голова опасност. В 77-ата минута
Емил Стоев напредна
отдясно при контра на
„белите“, пусна към Галин Иванов отляво, който елегантно прокара
топката в центъра за Косъма, но той стреля над
вратата. В 88-ата минута Янис Карабельов
извърши нарушение в
центъра срещу Дени
Алар, а след съдийския
сигнал левскарят грубо
го изрита в ребрата. За

това си деяние той получи директен червен
картон от Волен Чинков
и така „сините“ останаха
с човек по-малко. В добавеното време реферът пожали Хали Тиам
за грубо влизане в крака
отново на Карабельов.
Така след последния съдийски сигнал в
топлия първомартенски
следобед „белите“ футболисти
продължиха
безгрешната си пролетна серия от победи.
Те с радост отидоха да
получат
заслужените
овации от верните си
привърженици в сектора за гости.
След двубоя президентът Венцеслав Стефанов коментира пред
колегите от sportal.bg:
„Шaпки дoлу! Нa кoлeнe
прeд „бялaтa лaвинa“!“,
а голмайсторът Ивайло Димитров отбеляза
пред медиите: „Можехме да победим „Левски“ с поне пет гола в
този мач. Аз имах още
две положения, Филип
Кръстев също имаше.
В крайна сметка стигнахме до успеха с 2:1.
Бяхме по-добрият отбор. Тотално ги надиграхме и заслужено ги
Статистика:
Общо удари към вратата:
12 (7) за „Славия“
8 (4) за „Левски“
Точни удари:
8 (5) за „Славия“
3 (2) за „Левски“
Нарушения:
19 (11) за „Славия“
20 (7) за „Левски“
Корнери:
1 (1) за „Славия“
8 (6) за „Левски“
Жълти картони:
5 за „Славия“
4 за „Левски“
Червени картони:
0 за „Славия“
1 за „Левски“
Забележка: В скоби са посочени данните през първото
полувреме.

Вековно дерби
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НА „ГЕРЕНА“ ПРЕЗ 2020 г.
В юлското
дерби:
Силно второ
полувреме
донесе
обрат и три
точки за
„белите“
Холмар Ейолфсон е на земята, Филип Кръстев е отправил топката към мрежата на „Левски”,
а вратарят Георги Георгиев безпомощно гледа как победата отново ще е за „Славия”
Третият двубой между „бели“ и „сини“ в рамките на сезон 2019/20
бе в рамките на първата шестица. Отново
на стадиона в столичния квартал „Подуяне“
вековните съперници
трябваше да дадат отговор на въпроса кой

повече заслужава попредно класиране. Триумфът в крайна сметка
отново бе „бял“ след
силни втори 45 минути, които донесоха два
гола и пълен обрат.
Славистите стартираха уверено в мача,
стигайки до корнер. В
първите минути „белите“ изглеждаха по-концентрирани, макар че и
„сините“ опитаха да застрашат вратата им. В
12-ата минута след центриране на Галин Ива-

нов от ъглов удар Венци Бенгюзов пробва да
изненада стража на „сините“ Георгиев с удар
с глава, но последният
улови. В 16-ата минута
след корнер левскарите
поведоха – при центрирането кълбото бе на-

мерено от исландеца Ейолфсон,
който стреля към
„бялата“ врата,
Стериакис изби
слабо, топката
рикошира в Патев и стоящият
наблизо
Станислав Иванов я
насочи във вратата. След гола
„сините“ по-дълго контролираха
играта без да
създадат чисти
положения. Едва

в края на полувремето
„белите“ се посъбудиха
и в 39-ата минута организираха скоростна
атака, завършила без
да донесе сериозна
опасност.
Второто полувреме
предложи коренно различна игра на терена и
от двата отбора. Търсейки промяна Загорчич вкара свежи сили в
лицето на Ивайло Димитров и Георги Йомов.
Точно те двамата бяха
в основата на изравняването, дошло след
прекрасно центриране
на Йомов от корнер,
което Димитров материализира с глава – 1:1.
В 70-ата минута „сини-

Юлска радост в
„белия” сектор

те“ създадоха едно от
малкото си положения
за втората част чрез
Мартин Петков отдясно,
но Стериакис затвори
съобразително ъгъла
към вратата си и предотврати
опасността.
Веднага след това „белите“ атакуваха опасно,
Филип Кръстев излезе
на стрелкова позиция
отляво, но се засуети и
топката му бе избита.
В 85-ата минута отново
той проби отляво и преодоля няколко човека
в сини екипи преди да
пусне елегантно топката към десния ъгъл на
вратата на „Левски“ и
тя да спре в мрежата
за 2:1! В последните
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минути домакините показаха, че не знаят как
да променят резултата,
а славистите спокойно
разиграваха в очакване
на последния съдийски
сигнал на френския
топсъдия Клемон Тюрпен. След изтичане на
назначеното от французина четириминутно
продължение прозвуча
и свирката му за край
на мача, която узакони
втората поредна „бяла“
победа на „Герена“ за
календарната 2020 г.,
която отвори широко
вратата за славистите
към класиране в челната тройка.
Треньорът Загорчич
коментира втория пореден успех на тима му
на „Герена“ с думите:
„Заслужено спечелихме мача. Момчетата
се раздаваха на 100% и
успяхме да вкараме гол
повече от противника.
Надявам се да продължим по същия начин и
занапред.“
Авторът на победния
гол Филип Кръстев избран и за играч на мача
добави: „Хубавото е,
че се надъхахме през
второто полувреме и
бяхме много по-офанзивни. Смените, които
влязоха, се включиха
много добре. Имаме добра скамейка. Целта на
нашия отбор е всеки да
се раздава и да помага
на отбора. Трябва да
съм по-концентриран и
да извличам максимума
от ситуациите, които
се отварят пред мен“.
Страниците
подготви:
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ

Статистика:

Общо удари
към вратата:
10 (6) за „Славия“
9 (8) за „Левски“
Точни удари:
6 (2) за „Славия“
5 (4) за „Левски“
Нарушения:
18 (8) за „Славия“
12 (4) за „Левски“
Корнери:
4 (2) за „Славия“
7 (4) за „Левски“
Жълти картони:
2 за „Славия“
1 за „Левски“
Забележка: В скоби са
посочени данните през
първото полувреме.
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Статистика

„Славия“ в Първа лига – пролет 2020 г.

Първи етап – редовен сезон
XXI кръг, 17 февруари 2020 г.
„Арда“ - „Славия“ 0:1
„Славия“: 13. Г. Георгиев, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38.
Гамаков, 83. Попадийн, 20. Ф. Кръстев (89 – 29. В. Филипов),
10. Карабельов, 71. Стоев, 33. Г. Иванов (к), 11. Кирилов (70
– 77. Г. Вълчев), 9. Чунчуков (90+3 – 14. И. Димитров).
Голмайстор: 0:1 Галин Иванов (37-дузпа).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: А. Христов, Попадийн.
Пловдив, стадион „Локомотив“ – 250 зрители.
XXII кръг, 24 февруари 2020 г.
„Славия“ – „Дунав“ 3:1
„Славия“: 13. Г. Георгиев, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38.
Гамаков, 29. В. Филипов, 77. Г. Вълчев (77 – 35. Йомов),
10. Карабельов, 71. Стоев, 20. Ф. Кръстев (87 – 24. М.
Атанасов), 33. Г. Иванов (к), 9. Чунчуков (70 – 14. И.
Димитров).
Голмайстори: 1:0 Стефан Христов (9), 1:1 Емил Стоев (27),
2:1 Филип Кръстев (38), 3:1 Емил Стоев (64).
Съдия: Валентин Железов.
София, ст. „Славия“ – 250 зрители.
XXIII кръг, 1 март 2020 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:2
„Славия“: 32. Стериакис, 4. Патев (51 – 29. В. Филипов),
23. Виячки, 55. А. Христов, 83. Попадийн, 38. Гамаков, 71.
Стоев, 10. Карабельов, 20. Ф. Кръстев (81 – 35. Йомов), 33.
Г. Иванов (к), 14. И. Димитров (90+2 – 7. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Ивайло Димитров (7), 1:1 Найджъл
Роберта (27), 1:2 Ивайло Димитров (54).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Патев, Г. Иванов, А. Христов, Карабельов;
на пейката - Г. Вълчев, Зл. Загорчич (треньор).
Червен картон: Алар („Левски“) – 88 минута.
София, ст. „Виваком арена Г. Аспарухов“ – 7000 зрители

XXVI кръг, 13 юни 2020 г.
„Славия“ – „Берое“ 2:4
„Славия“: 32. Стериакис, 83. Попадийн, 23. Виячки, 55.
А. Христов, 29. В. Филипов, 20. Ф. Кръстев, 38. Гамаков
(87 – 73. Бенгюзов), 71. Стоев (75 – 14. И. Димитров), 33. Г.
Иванов (к), 11. Кирилов (62 – 35. Йомов), 9. Чунчуков (75 – 7.
К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Галин Иванов (9), 1:1 Алиюн Фол (13),
1:2 Мартин Камбуров (35-дузпа), 2:2 Галин Иванов (44), 2:3
Крум Стоянов (53), 2:4 Алиюн Фол (74).
Съдия: Георги Юл. Иванов.
Жълти картони: Виячки, Филипов, Гамаков.
София, стадион „Славия“ – 300 зрители.
Втори етап – първа шестица
XXVII кръг, 20 юни 2020 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 0:1
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38.
Гамаков, 83. Попадийн, 73. Бенгюзов (75 – 77. Г. Вълчев),
20. Ф. Кръстев, 35. Йомов (90 – 7. К. Кръстев), 33. Г. Иванов
(к), 71. Стоев (66 – 11. Кирилов), 9. Чунчуков (66 – 14. И.
Димитров).
Голмайстор: 0:1 Радослав Кирилов (76).
Съдия: Георги К. Димитров.
Жълти картони: Ф. Кръстев, Гамаков, Бенгюзов, Стериакис.
Пловдив, ст. „Локомотив“ – 1000 зрители.
XXVIII кръг, 27 юни 2020 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 0:0
„Славия“: 32. Стериакис, 4. Патев, 23. Виячки, 55. А.
Христов, 83. Попадийн, 10. Карабельов 35. Йомов (88 – 14.
И. Димитров), 20. Ф. Кръстев (88 – 77. Г. Вълчев), 33. Г.
Иванов (к), 11. Кирилов (78 – 71. Стоев), 9. Чунчуков (68 – 7.
К. Кръстев).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълт картон: К. Кръстев.
София, стадион „Славия“ – 1000 зрители
XXIX кръг, 4 юли 2020 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:2
„Славия“: 32. Стериакис, 4. Патев, 23. Виячки, 55. А.
Христов, 83. Попадийн (88 – 25. Томбак), 10. Карабельов
(87 – 77. Г. Вълчев), 33. Г. Иванов (к), 73. Бенгюзов (54 – 35.
Йомов), 20. Ф. Кръстев, 11. Кирилов (66 – 71. Стоев), 9.
Чунчуков (52 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Станислав Иванов (16), 1:1 Ивайло
Димитров (65), 1:2 Филип Кръстев (85).
Съдия: Клемон Тюрпен (Франция).
Жълти картони: Бенгюзов, Патев.
София, ст. „Виваком арена Г. Аспарухов“ – 1400 зрители.
XXX кръг, 8 юли 2020 г.
„Берое“ – „Славия“ 2:0

„Славия“: 32. Стериакис, 4. Патев (62 – 25. Томбак), 23.
Виячки, 55. А. Христов, 83. Попадийн, 10. Карабельов, 38.
Гамаков (79 – 73. Бенгюзов), 35. Йомов (54 – 11. Кирилов),
20. Ф. Кръстев (54 – 71. Стоев), 33. Г. Иванов (к), 14. И.
Димитров (54 – 9. Чунчуков).
Голмайстор: 2:0 Мартин Камбуров (11-дузпа, 55).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: А. Христов, Виячки, Попадийн, Г. Иванов,
Томбак.
Стара Загора, ст. „Берое“ – 1000 зрители.
XXXI кръг, 12 юли 2020 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 3:1
„Славия“: 32. Стериакис, 4. Патев, 23. Виячки, 38.
Гамаков, 83. Попадийн (66 – 25. Томбак), 73. Бенгюзов, 10.
Карабельов (к), 71. Стоев, 20. Ф. Кръстев (76 – 35. Йомов),
11. Кирилов (89 – 18. Д. Стоянов), 7. К. Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Филип Кръстев (12), 2:0 Христо Попадийн
(29), 3:0 Радослав Кирилов (45+1), 3:1 Дан Битон (73).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Бенгюзов, Стоев.
Червен картон: Сисиньо („Лудогорец“) – 37 минута.
София, стадион „Славия“ – при закрити врата.

Христо Попадийн се
разписа при успеха
над шампиона
„Лудогорец“
Бараж за Лига Европа
19 юли 2020 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 2:1
„Славия“: 32. Стериакис, 55. Христов, 23. Виячки, 38.
Гамаков, 83. Попадийн, 10. Карабельов, 73. Бенгюзов (66 –
77. Г. Вълчев), 35. Йомов (54 – 71. Стоев), 20. Ф. Кръстев,
11. Кирилов (74 – 7. К. Кръстев), 9. Чунчуков (65 – 14. И.
Димитров).
Голмайстори: 1:0 Янис Карабельов (41), 2:0 Ивайло
Димитров (84), 2:1 Андерсон Барбоза (87).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Бенгюзов, Карабельов, Христов,
Стериакис.
Червен картон: Жонатан („Ботев“) – 90 минута.
София, ст. „Славия“ – при закрити врата.

Контролите на „Славия” през зимната пауза в Алания (Турция)

XXIV кръг, 8 март 2020 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 2:1
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38.
Гамаков, 83. Попадийн, 20. Ф. Кръстев (63 – 77. Г. Вълчев),
10. Карабельов, 71. Стоев, 33. Г. Иванов (к), 35. Йомов (72 –
11. Кирилов), 14. И. Димитров (73 – 7. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Емил Виячки (51), 1:1 Антонио Вутов (60),
2:1 Радослав Кирилов (78).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Г. Вълчев, Виячки.
София, ст. „Славия“ – 500 зрители.

19 януари 2020 г.
„Славия” – „Олександрия”
(Украйна) 2:2
„Славия”: Георги Петков, Христо
Попадийн, Милен Гамаков, Васил
Добрев, Андреа Христов, Янис
Карабельов, Дарко Тасевски, Филип
Кръстев, Емил Стоев, Радослав
Кирилов, Цветелин Чунчуков
(Антонис Стериакис, Петър Патев,
Емил Виячки, Костадин Иванов,
Георги Вълчев, Мартин Атанасов,
Димитър Велковски, Димитър
Стоянов, Венцислав Бенгюзов, Галин
Иванов, Ивайло Димитров).
Голмайстори: 0:1 Васил Хритсук
(34-дузпа), 1:1 Радослав Кирилов
(39), 2:1 Ивайло Димитров (23), 2:2
Денис Сборотко (71).

XXV кръг, 8 юни 2020 г.
„Царско село“ – „Славия“ 1:3
„Славия“: 32. Стергиакис, 4. Патев, 55. А. Христов, 38.
Гамаков, 83. Попадийн, 73. Бенгюзов (62 – 71. Стоев),
10. Карабельов (89 – 23. Виячки), 33. Г. Иванов (к), 20. Ф.
Кръстев, 11. Кирилов (90 – 35. Йомов), 9. Чунчуков (83 – 14.
И. Димитров).
Голмайстори: 0:2 Цветелин Чунчуков (13, 57); 1:2 Симеон
Мечев (63), 1:3 Емил Стоев (85).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Бенгюзов, Стериакис, Карабельов, Г.
Петков (на пейката), Попадийн.
София, комплекс „Царско село“ (терен 3) – 300 зрители.

21 януари 2020 г.
„Славия“ – „Оренбург“ (Русия) 3:2
„Славия“: Георги Георгиев, Андреа
Христов, Костантин Иванов, Милен
Гамаков, Димитър Велковски,
Филип Кръстев, Дарко Тасевски,
Галин Иванов, Радослав Кирилов,
Венцислав Бенгюзов, Цветелин
Чунчуков (Светослав Вуцов,
Христо Попадийн, Емил Виячки,
Васил Добрев, Петър Патев,
Янис Карабельов, Георги Вълчев,
Георги Йомов, Емил Стоев, Мартин

Милен Гамаков
записа наймного мачове
през сезона

Атанасов, Ивайло Димитров).
Голмайстори: 1:0 Радослав Кирилов
(44), 2:0 Емил Стоев (61), 2:1 Георги
Зотов (75), 3:1 Георги Йомов (85), 3:2
Артьом Кулишев (90-дузпа).

25 януари 2020 г.
„Славия“ – „Спартакс“ (Юрмала,
Латвия) 1:0
„Славия“: Антонис Стериакис,
Андреа Христов, Васил Добрев,
Милен Гамаков, Димитър Велковски,
Галин Иванов, Янис Карабельов,
Дарко Тасевски, Георги Йомов, Емил
Стоев, Ивайло Димитров (Георги
Георгиев, Петър Патев, Емил Виячки,
Костадин Иванов, Георги Вълчев,
Мартин Атанасов, Христо Попадийн,
Димитър Стоянов, Венцислав
Бенгюзов, Филип Кръстев, Цветелин
Чунчуков).
Голмайстор: 1:0 Галин Иванов (23).
29 януари 2020 г.
„Славия“ – „Сeрeд“ (Словакия) 1:1
„Славия“: Георги Петков, Петър
Патев, Емил Виячки, Милен Гамаков,
Христо Попадийн, Венцислав
Бенгюзов, Радослав Кирилов, Филип
Кръстев, Галин Иванов, Емил Стоев,
Цветелин Чунчуков. (Светослав
Вуцов, Ивайло Димитров, Георги
Вълчев)

Голмайстори: 1:0 Галин Иванов (82),
1:1 Панайотис Лука (88).
3 февруари 2020 г.
„Славия“ – „Окжетпес“ (Кокшетау,
Казахстан) 0:0
„Славия“: Георги Георгиев, Андреа
Христов, Емил Виячки, Милен
Гамаков, Христо Попадийн, Георги
Вълчев, Радослав Кирилов, Янис
Карабельов, Галин Иванов, Емил
Стоев, Ивайло Димитров (Антонис
Стериакис, Костадин Иванов,
Венелин Филипов, Васил Добрев,
Илиян Василев, Цветелин Чунчуков,
Петър Патев, Димитър Стоянов).
6 февруари 2020 г.
„Славия“ – „Мариупол“ (Украйна)
0:3
„Славия“: Георги Георгиев, Андреа
Христов, Венелин Филипов, Милен
Гамаков, Христо Попадийн, Филип
Кръстев, Георги Йомов, Янис
Карабельов, Галин Иванов, Емил
Стоев, Цветелин Чунчуков (Антонис
Стериакис, Петър Патев, Емил
Виячки, Ивайло Димитров, Георги
Вълчев, Мартин Атанасов).
Голмайстори: 0:1 Серхий Хорбунов
(20), 0:2 Руслан Фомин (76-дузпа), 0:3
Вячеслав Танковски (88).

Статистически обзор
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Тридесет слависти донесоха бронза

Акценти:
* За първи път през
XXI век „белите“ взеха медали в шампионата - 23
години след последното
такова постижение през
1996/1997 г.
* „Славия“ записа и дебют в баража за Лига Европа. Той бе срещу седмия - ПФК „Ботев“ (Пд).
След 2:1 на своя стадион
славистите за трети път
в последните 5 лета ще
участват в европейския

турнир.
* Бе регистриран найсилният сезон като гост в
участията в майсторската
група – 10 победи, 3 равенства и само 3 загуби
при голова разлика 1910. „Белите“ направиха
и уникална серия от 7
поредни успеха далеч от
дома, започнала с победата във Велико Търново
с 2:0 в мач от XXVIII кръг и
продължила до триумфа
на „Герена“ на 4 юли 2020

„Славия“ в Първа лига – сезон 2019/2020 г.
Първи етап – редовен сезон
I кръг, 14 юли 2019 г.
„Славия“ – „Витоша“ 3:2
(Карабельов, Тасевски, К. Кръстев)
II кръг, 19 юли 2019 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 3:2
(Чунчуков, Кирилов)
III кръг, 28 юли 2019 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 1:2
(Карабельов)
IV кръг, 2 август 2019 г.
„Черно море“ – „Славия“ 0:0
V кръг, 9 август 2019 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“ 2:1
(Узунов, К. Кръстев)
VI кръг, 16 август 2019 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 2:2
(Чунчуков, Йомов)
VII кръг, 25 август 2019 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 0:0
VIII кръг, 30 август 2019 г.
„Славия“ – „Арда“ 2:3
(Г. Иванов, Узунов)
IX кръг, 15 септември 2019 г.
„Дунав“ – „Славия“ 0:0
X кръг, 21 септември 2019 г.
„Славия“ – „Левски“ 0:2
XI кръг, 29 септември 2019 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“ 0:1
(Шоколаров)
XII кръг, 4 октомври 2019 г.
„Славия“ – „Царско село“ 1:0
(Г. Иванов)
XIII кръг, 21 октомври 2019 г.
„Берое“ – „Славия“ 1:2
(Йомов, Г. Иванов)
XIX кръг, 31 октомври 2019 г.
„Витоша“ – „Славия“ 0:1
(Йомов)
XV кръг, 5 ноември 2019 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 1:1
(Г. Иванов)
XVI кръг, 9 ноември 2019 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 1:0
XVII кръг, 23 ноември 2019 г.
„Славия“ – „Черно море“ 0:1
XVIII кръг, 29 ноември 2019 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 0:2
(Йомов, Мицански)
XIX кръг, 8 декември 2019 г.
„Ботев“ (Вр) – „Славия“ 0:2
(Карабельов, Стоев)
XX кръг, 15 декември 2019 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 1:1
(Велковски)
XXI кръг, 17 февруари 2020 г.
„Арда“ – „Славия“ 0:1
(Г. Иванов)
XXII кръг, 24 февруари 2020 г.
„Славия“ – „Дунав“ 3:1
(Стоев – 2, Ф. Кръстев)
XXIII кръг, 1 март 2020 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:2
(И. Димитров – 2)
XXIV кръг, 8 март 2020 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 2:1
(Виячки, Кирилов)
XXV кръг, 8 юни 2020 г.

г. срещу „Левски“ с 2:1.
* Тридесет души облякоха бялата фланелка
през сезона. От тях 22-ма
взеха участие в срещите
през календарната 2020
г. Само десет от играчите записаха над 20 мача
през кампанията.
* Шестнадесет души
записаха имената си като
голмайстори в двата етапа на първенството. С
най-много попадения се
отличи Галин Иванов –

„Царско село“ – „Славия“ 1:3
(Чунчуков – 2, Стоев)
XXVI кръг, 13 юни 2020 г.
„Славия“ – „Берое“ 2:4
(Г. Иванов – 2)

7, а три от тях отбеляза
след дузпи.
* Петнадесет съдии
свириха двубоите на
„Славия“ в шампионата.
От тях един бе чужденец
– французинът Клемон
Тюрпен, който ръководи
гостуването на „белите“
срещу „Левски“ (2:1) в
първата шестица.
* В пролетните 12
мача нито един славист
не получи червен картон,
а в двубоя с „Дунав“ от

17. Димитър Велковски
18. Владислав Узунов
19. Калоян Кръстев
20. Николай Дюлгеров
21. Дарко Тасевски
22. Давид Уманес
23. Ивайло Димитров
24. Венелин Филипов
25. Георги Вълчев
26. Георги Петков
27. Илиян Мицански
28. Мартин Атанасов
29. Ертан Томбак
30. Димитър Стоянов

Втори етап – първа шестица
XXVII кръг, 20 юни 2020 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 0:1
(Кирилов)
XXVIII кръг, 27 юни 2020 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 0:0
XXIX кръг, 4 юли 2020 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:2
(И. Димитров, Ф. Кръстев)
XXX кръг, 8 юли 2020 г.
„Берое“ – „Славия“ 2:0
XXXI кръг, 12 юли 2020 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 3:1
(Ф. Кръстев, Попадийн, Кирилов)
Бараж за Лига Европа
19 юли 2020 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 2:1
(Карабельов, И. Димитров)
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
Пролет 2020 г.
Състезател
1. Емил Виячки
2. Андреа Христов
3. Филип Кръстев
4. Христо Попадийн
5. Галин Иванов
6. Антонис Стериакис
7. Янис Карабельов
8. Милен Гамаков
9. Емил Стоев
10. Радослав Кирилов
11. Цветелин Чунчуков
12. Петър Патев
13. Георги Йомов
14. Венцислав Бенгюзов
15. Ивайло Димитров
16. Венелин Филипов
17. Георги Георгиев
18. Георги Вълчев
19. Калоян Кръстев
20. Ертан Томбак
21. Мартин Атанасов
22. Димитър Стоянов

мин
992
990
981
962
900
900
894
884
730
603
598
471
459
359
355
222
180
173
166
57
4
2

м
12
11
12
11
10
10
10
10
12
11
9
6
11
7
11
4
2
7
7
3
1
1

Шампионат 2019/20
Състезател
1. Милен Гамаков
2. Христо Попадийн
3. Емил Виячки
4. Галин Иванов
5. Янис Карабельов
6. Радослав Кирилов
7. Андреа Христов
8. Цветелин Чунчуков
9. Георги Георгиев
10. Петър Патев
11. Георги Йомов
12. Емил Стоев
13. Антонис Стериакис
14. Филип Кръстев
15. Славчо Шоколаров
16. Венцислав Бенгюзов

мин
2539
2299
2256
2332
2020
1657
1619
1591
1530
1489
1399
1387
1214
1145
1161
1118

м
29
28
27
26
23
24
18
23
17
19
24
27
14
16
13
19

1011
649
522
509
506
360
355
222
173
136
132
82
57
9

13
14
21
8
11
4
11
4
7
2
3
4
3
2

ГОЛМАЙСТОРИТЕ
Футболист
голове
Галин Иванов
7 (3)
Георги Йомов
4
Емил Стоев
4
Ивайло Димитров
4
Радослав Кирилов
4
Цветелин Чунчуков
4
Янис Карабельов
4
Филип Кръстев
3
Калоян Кръстев
2
Владислав Узунов
2
Дарко Тасевски
1
Димитър Велковски
1
Емил Виячки
1
Илиян Мицански
1
Славчо Шоколаров
1
Христо Попадийн
1
Забележка: В скоби са отбелязаните дузпи.
ДИСЦИПЛИНАТА
Състезател
жк
Милен Гамаков
10
Янис Карабельов
10
Христо Попадийн
9
Венцислав Бенгюзов
8
Димитър Велковски
7
Петър Патев
6
Галин Иванов
6
Калоян Кръстев
5
Андреа Христов
5
Георги Георгиев
5
Емил Виячки
4
Славчо Шоколаров
4
Николай Дюлгеров
4
Антонис Стериакис
3
Георги Петков
3
Емил Стоев
2
Георги Вълчев
2
Ертан Томбак
1
Филип Кръстев
1
Венелин Филипов
1
Дарко Тасевски
1
Владислав Узунов
1
Общо: 98 жълти и 7 червени картона

чк
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Крайно класиране в Първа професионална
лига за 2019/2020 година
Отбор
м п р з г.р.
т.
1. „Лудогорец“
31 21 9 1 59-18 72
2. „ЦСКА-София“ 31 16 11 4 52-22 59
3. „СЛАВИЯ“
31 16 7 8 42-32 55
4. „Левски“
31 15 8 8 50-30 53
5. „Локо “ (Пд)
31 15 8 8 53-35 53
6. „Берое“
31 16 1 14 50-43 49

XXII кръг никой не бе декориран и в жълто.
* Пет дузпи бяха отсъдени в полза на „Славия”,
като има и два пропуска
– на Цветелин Чунчуков
срещу „Арда“ в VIII кръг,
и на Галин Иванов срещу
„Дунав“ в XXII кръг.
* Пет пъти бяха свирени дузпи и срещу отбора
- всички те са реализирани. По две получиха „Локомотив“ (Пд) и „Берое“, а
една „Арда“.

7. ПФК „Ботев“ (Пд) 31 12 6 13 34:34 42
8. „Черно море“ 31 13 11 7 40:28 50
9. „Арда“
30 8 11 11 28:36 35
10. „Етър ВТ“
30 7 10 13 34:49 31
11. „Ботев“ (Вр) 31 7 9 15 29:50 30
12. „Дунав 2010“ 31 6 8 17 26:55 26
13. „Царско село“ 31 9 4 18 27:50 31
14. „Витоша“
29 1 3 25 15:57 6
Забележка: Активът след шесто място се
оформя от точките в края на груповия етап
на Втората осмица на Втора фаза, събрани с тези от баражите за 7-14-то място.
„Витоша“изпада директно. „Дунав 2010“губи
баража за оставане срещу „Монтана“, а
„Царско село“ го печели срещу„Септември“.

Емил
Виячки
записа
най-много
минути
през пролетта
ТЕМИДА
съдия
м п р з т жк чк дз+ дз*Станислав Тодоров 5 4 0 1 9 11 0 1 0
Георги К. Димитров 4 3 1 0 10 12 1 1 0
Валентин Железов 3 3 0 0 9 4 0 1 0
Волен Чинков
3 1 1 1 4 10 0 0 1
Драгомир Драганов 3 1 0 2 3 8 1 0 0
Ивайло Стоянов
3 0 3 0 3 8 0 1 1
Никола Попов
2 2 0 0 6 10 1 0 0
Радослав Гидженов 2 1 0 1 3 7 1 0 0
Стефан Апостолов 1 0 1 0 1 2 1 0 0
Петър К. Костадинов 1 0 0 1 0 3 1 1 1
Георги Кабаков
1 0 0 1 0 5 0 0 1
Георги Давидов
1 1 0 0 3 3 0 0 0
Георги Иванов
1 0 0 1 0 3 0 0 1
Владимир Вълков 1 0 1 0 1 10 1 0 0
Клемон Тюрпен
1 1 0 0 3 2 0 0 0
Легенда: м – мачове, п – победи, р – равенства, з – загуби, жк – жълти картони, чк –
червени картони, дз+ – отсъдени дузпи за
„Славия“, дз- – дузпи срещу „Славия“.
* Забележка: Станислав Тодоров ръководи и
баража за класиране в Лига Европа, който
не носи точки за класирането.
Статистиката подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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„Белите” влизат в новия сезон с малко промени в редиците си. И
това е лесно обяснимо,
както със ситуацията с
коронавируса, променила кардинално футболния календар, така
и с утвърдения състав,
спечелил евроквота и
бронз. Сред новодошлите най-важно е завръщането в родното
гнездо на бившия на-

Завърна се Рангелов, а Йомов
и Косъма вече са в клуб-100
ционал Димитър Рангелов. Възпитаникът на
клубната школа бе част
от първия тим в началото на новия век, а след
лятото на 2006 година
направи сериозна кариера зад граница. На
неговия опит ще се раз-

1. Георги
Петков
Вратар
Роден:
14.ІІІ.1976 г.
Официален
дебют:
20.09.1997
г. в мача
от VII кръг
на ППЛ „Нефтохимик” –
„Славия” 0:1.
Общ актив в „Славия”:
210/0
ППЛ – 187/0, КБ – 21/0, СК –
0/0, ЛЕ – 2/0
Национален отбор: 20 мача.
12. Иван
Дерменджиев
Вратар
Роден:
31.ХІІ.2000 г.
Предстои му
дебют.
32. Антонис
Стериакис
Вратар
Роден:
16.ІІІ.1999 г.
Официален
дебют:
21.08.2016
в мача от IV
кръг на ППЛ
“Славия” -

“Левски” 0:4.
Общ актив в „Славия”: 70/0
ППЛ – 61/0, КБ –6/0, СК – 1/0,
ЛЕ – 2/0

4. Петър
Патев
Защитник
Роден:
21.V.1993 г.
Официален
дебют:
14.07.2019 г. в
мача от I кръг
на ППЛ „Славия” – „Витоша”
3:2. Общ актив в „Славия”:
20/0
ППЛ – 19/0, КБ – 1/0, СК –
0/0, ЛЕ – 0/0
23. Емил
Виячки
Защитник
Роден:
18.V.1990 г.
Официален

чита много за да вдъхне
увереност на младите.
Един от тях е и двайсетгодишният нов вратар Иван Дерменджиев, идващ от „Ботев”
(Гълъбово). С картотека са и клубните юноши Светослав Вуцов

дебют: 14.07.2019 г. в мача
от I кръг на ППЛ „Славия” –
„Витоша” 3:2.
Общ актив в „Славия”: 29/1
ППЛ – 27/1, КБ – 2/0, СК – 0/0,
ЛЕ – 0/0
25. Ертан
Томбак
Защитник
Роден:
1.І.1999 г.
Официален
дебют:
29.04.2019
г. в мача от
V плейофен
кръг на ППЛ: „Славия” –
„Локомотив” (Пловдив) 2:2.
Общ актив в „Славия”: 9/0
ППЛ – 9/0, КБ – 0/0, СК – 0/0,
ЛЕ – 0/0
29. Венелин
Флипов
Защитник
Роден:
20.VІІІ.1990 г.
Официален
дебют:
17.02.2020
г. в мача от
XXI кръг на
ППЛ „Арда“ –

„Славия“ 0:1
Общ актив в „Славия”: 4/0
ППЛ – 4/0, КБ – 0/0, СК – 0/0,
ЛЕ – 0/0

38. Милен
Гамаков
Защитник
Роден:
12.ІV.1994 г.
Официален
дебют:
05.07.2018 г.
в мача за СК
„Славия” –
„Лудогорец”
0:1.
Общ актив в „Славия”: 65/0
ППЛ – 58/0, КБ – 3/0, СК – 1/0,
ЛЕ – 3/0
55. Андреа
Христов
Защитник
Роден:
1.V.1999 г.
Официален
дебют:
01.10.2016

и Константин Иванов.
След краткото време
за почивка, се проведе
и мини лагер в Банско.
Там на проби се появиха още няколко имена,
но до редакционното
приключване на броя за
никой от тях не бе по-

твърден трансфер.
От опитните състезатели Георги Йомов и
Ивайло Димитров-Косъма влязоха в елитния
клуб „100 мача с екипа
на „Славия”. Рекордьор
в това отношение от
сегашната селекция е
неостаряващият Георги
Петков. Ветеранът има
210 срещи във всички
турнири!

г. в мача от IX кръг на ППЛ
„Славия” – „Верея” 3:1.
Общ актив в „Славия”: 88/3
ППЛ – 75/3, КБ – 9/0, СК –
1/0, ЛЕ – 3/0

от XXI кръг на ППЛ „Ботев”
(Пловдив) – „Славия” 1:0.
Общ актив в „Славия”: 25/2
ППЛ – 24/2, КБ – 1/0, СК –
0/0, ЛЕ – 0/0

83. Христо
Попадийн
Защитник
Роден:
6.І.1994 г.
Официален
дебют:
14.07.2019
г. в мача от I
кръг на ППЛ
„Славия” – „Витоша” 3:2.
Общ актив в „Славия”: 29/1
ППЛ – 28/1, КБ – 1/0, СК –
0/0, ЛЕ – 0/0

24. Мартин
Атанасов
Халф
Роден:
19.І.2001 г.
Официален
дебют:
24.02.2020
г. в мача от
XXII кръг на
ППЛ „Славия“ – „Дунав“ 3:1
Общ актив в „Славия”: 4/0
ППЛ – 4/0, КБ – 0/0, СК – 0/0,
ЛЕ – 0/0

10. Янис
Карабельов
Халф
Роден:
8.ІІІ.1996 г.
Официален
дебют:
28.09.2013 г.
в мача от XI
кръг на ППЛ
„Славия” – „Левски” 0:1.
Общ актив в „Славия”:
141/9
ППЛ – 126/9, КБ – 8/0, СК –
1/0, ЛЕ – 6/0
Национален отбор: 1 мач.

35. Георги
Йомов
Халф
Роден:
6.VІІ.1997 г.
Официален
дебют:
21.02.2016
г. в мача от
XXI кръг на
ППЛ „Славия” – „Черно море”
0:0.
Общ актив в „Славия”:
124/17
ППЛ – 111/15, КБ – 7/1, СК –
0/0, ЛЕ – 6/1

20. Филип
Кръстев
Халф
Роден:
15.Х.2001 г.
Официален
дебют:
13.05.2018
г. в плейофа
на ППЛ за
ЛЕ „Славия” – „Локомотив”
(Пловдив) 0:3.
Общ актив в „Славия”: 34/3
ППЛ – 30/3, КБ – 1/0, СК –
1/0, ЛЕ – 2/0

71. Емил
Стоев
Халф
Роден на:
17.І.1996 г.
Официален
дебют:
01.03.2014
г. в мача от
XXV кръг на
ППЛ ЦСКА – „Славия” 3:0.
Общ актив в „Славия”: 63/6
ППЛ – 59/6, КБ – 4/0, СК –
0/0, ЛЕ – 0/0

22. Дарко
Тасевски
Халф
Роден:
20.V.1984 г.
Официален
дебют:
16.02.2019
г. в мача

73.
Венцислав
Бенгюзов
Халф
Роден:
22.І.1991 г.
Официален
дебют:
25.08.2019
г. в мача от

Изпълнителите
VІI кръг на ППЛ „Лудогорец” –
„Славия” 0:0.
Общ актив в „Славия”: 20/0
ППЛ – 19/0, КБ – 1/0, СК – 0/0,
ЛЕ – 0/0
77. Георги
Вълчев
Халф
Роден:
7.ІІІ.1991 г.

Официален дебют:
17.02.2020 г. в мача от
XXI кръг на ППЛ „Арда“ –
„Славия“ 0:1
Общ актив в „Славия”: 7/0
ППЛ – 7/0, КБ – 1/0, СК – 0/0,
ЛЕ – 0/0
7. Калоян
Кръстев
Нападател
Роден:
24.І.1999 г.
Официален
дебют:
18.09.2013
г. в първия
1/16 финален мач за КБ „Славия” –
„Пирин” (Разлог) 4:0.
Общ актив в „Славия”: 87/8
ППЛ – 78/5, КБ – 7/3, СК – 0/0,
ЛЕ – 2/0

8. Димитър
Рангелов
Нападател
Роден:
9.ІІ.1983 г.
Официален
дебют:
03.06.2000
г. в мача от
XXIХ кръг на ППЛ „Славия” –
„Олимпик-Берое” 1:2.
Общ актив в „Славия”:
117/26
ППЛ – 107/21, КБ – 10/5, СК –
0/0, ЛЕ – 0/0
Национален отбор: 40 мача,
6 гола.
9. Цветомир
Чунчуков
Нападател
Роден: 26.
ХІІ.1994 г.
Официален
дебют:
14.03.2018 г. в мача от XXV
кръг на ППЛ „Дунав” (Русе) –
„Славия” 0:1.
Общ актив в „Славия”:
71/18
ППЛ – 62/15, КБ – 6/3, СК –
0/0, ЛЕ – 3/0
Национален отбор: 2 мача.
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11. Радослав
Кирилов
Нападател
Роден на:
29.VІ.1992 г.
Официален
дебют:
16.02.2019 г.
в мача от XXI
кръг на ППЛ
„Ботев” (Пловдив) – „Славия”
1:0. Общ актив в „Славия”:
39/9 ППЛ – 38/9, КБ – 1/0, СК –
0/0, ЛЕ – 0/0
Национален отбор: 2 мача.

18. Димитър
Стоянов
Нападател
Роден: 14.ІV.
2001 г.
Официален
дебют:
03.05.2019
г. в мача от
VI плейофен
кръг на ППЛ
„Дунав” (Русе) – „Славия”
0:1.
Общ актив в „Славия”: 5/0
ППЛ – 5/0, КБ – 0/0, СК –
0/0, ЛЕ – 0/0

14. Ивайло
Димитров
Нападател
Роден:
26.ІІІ.1989 г.
Официален
дебют:
19.04.2015 г. в
мача от XXVI
кръг на ППЛ
„Черно море” – „Славия” 1:1
Общ актив в „Славия”: 109/36
ППЛ – 100/32, КБ – 6/4, СК – 0/0,
ЛЕ – 3/0 Национален отбор: 2
мача.

Спортно-технически
щаб
Старши треньор:
Златомир Загорчич
Помощник треньор:
Мартин Кушев
Треньор на вратарите:
Радостин Станев
Кондиционен треньор:
Милан Димитрич
Лекар: д-р Любен Ангелов
Администратор:
Светослав Костадинов
Домакин: Венцислав Савов

Легенда: ППЛ – Първа професионална лига; КБ – Купа на
България; СК – Суперкупа на България, ЛЕ – Лига Европа.
Мачове/голове - данните са до 24 юли 2020 г. и включват
само актива със „Славия”.

Галин Иванов отново
любимец на публиката
С успешния бараж за класиране в Лига
Европа приключи и поредното издание
на анкетата „Любимец на Публиката“. За
втори път плакетът спечели Галин Иванов. Така той стана третият футболист с
повече от една награда след Георги Петков (3) и Благой Георгиев (2). Втори остана Георги Георгиев, а след силен пролетен спринт трети е Филип Кръстев.
През пролетта „Славия“ направи изключително силна серия от мачове, но във
всеки от тях имаше различен герой с диригентската палка, което разпиля точките
и никой не можа да измести дори вратаря
Георгиев от второто място, какво остава за
Галин Иванов, който показа постоянство
до края на престоя си в „Славия“.
За съжаление всички от призовата
тройка вече са трансферирани, но поне
Филип Кръстев ще остане да ни радва с
изявите си до Нова година. Дори и след
тези промени, през следващия сезон ни
предстои интересна надпревара, защото
имаме силен отбор, в който всеки може
да стане герой в даден мач. Освен това
двама лауреати на приза ще бъдат въвлечени в нова битка - ветеранът Георги Петков и завърналият се Димитър Рангелов,
който победи през далечната вече 2006 г.
След това той премина в „Страсбург“ и с
това започна дългата му и успешна кариера зад граница, в която стигна дори до
„Борусия“ (Дортмунд) на Юрген Клоп.

9

Жребият за новия
сезон:
I кръг, „Славия“ –
„Черно море“
II кръг, „Лудогорец“ –
„Славия“
III кръг, „Славия“ –
„Локо“ (Пд)
IV кръг, „ЦСКА-София“
– „Славия“
V кръг, „Славия“ –
„Берое“
VI кръг, „Арда“ –
„Славия“
VII кръг, „Славия“ –
„Царско село“
VIII кръг, „Монтана“ –
„Славия“
IX кръг, „Славия“ –
„Левски“
X кръг, „ЦСКА-1948“ –
„Славия“
XI кръг, „Славия“ –
ПФК „Ботев“ (Пд)

Призова десетка 2019/20 г.
1. Галин Иванов - 468 точки
2. Георги Георгиев - 274
3. Филип Кръстев - 244
4. Милен Гамаков - 222
5. Радослав Кирилов - 211

6. Георги Йомов - 197
7. Емил Стоев - 183
8. Цветелин Чунчуков - 177
9. Славчо Шоколаров - 159
10. Янис Карабельов - 154

XII кръг, „Ботев“
(Враца) – „Славия“
XIII кръг, „Славия“ –
„Етър ВТ“
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Младата смяна

Шампионатите при подрастващите
бяха прекратени принудително

Сезонът в Елитните
юношески групи беше
спрян предсрочно от
Българския футболен
съюз заради пандемията от коронавирус и
изискванията на здравните власти. Това означава, че временното
класиране е прието за
крайно. По този начин
„Славия“ заема петото
място при юношите до
19 години с актив от 32
точки след 17 изиграни
кръга. „Белите“ остават
на четвъртата позиция
при 17-годишните с 37
точки от 18 мача, а славистите до 15 години
пък са осми след про-

веждането на 18 двубоя
от шампионата.
Градските
първенства на София с участието на отборите на
„Славия“ в различните
възрастови групи също
бяха прекъснати принудително заради пандемията и няма да се
доиграят.
Новият сезон в Елитната група до 19 години
ще стартира на 1 август, като славистите
ще играят у дома срещу
„Дунав“ (Русе).
При
17-годишните „белите“ посрещат
Спартак“ (Плевен) в
дебютния си мач от

Отборът на „Славия“ до 19 години с треньор Ивайло Василев
първенството, а в шам- играе с плевенския ствата трябва да започпионата до 15 години „Спартак“ пред собстве- нат на 8 август.
„Славия“ отново ще на публика. ПървенАсен ДАСКАЛОВ

Резултати и класиране – пролет 2019/2020 г.
Елитна юношеска
група до 19 години
16 кръг
„Славия“ - „Дунав“ (Русе)
17 кръг
„Славия“ - „Черно море“
18 кръг
„Верея“ - „Славия“		

Най-малките
слависти в
школата –
осемгодишните,
са водени от
шампиона и
носител на купата
на България
със „Славия”
от 1996 година
Михаил Захариев
(вдясно), а в ляво
е директорът на
„бялата” академия
Ангел Славков

0:0
1:1
0:3

Крайно класиране:
Отбор
м п р з г.р. т
1. ЦСКА-София 17 15 1 1 48-9 46
....................................................................
5. „СЛАВИЯ“
17 9 5 3 37-17 32
Елитна юношеска
група до 17 години
16 кръг
„Славия“ - „Левски-Раковски“
17 кръг
„Ботев“ (Пловдив) - „Славия“
18 кръг
„Славия“ - „Локо“ (Пловдив)

Треньорите на
подрастващите в
„бялата” академия. От
ляво на дясно първи
ред седнали: Петър
Димитров, Горан
Йованов, Ангел Славков,
Димитър Дерменджиев,
Георги Матев. Втори ред
прави: Николай Чавдаров,
Боян Бъчваров, Кристиян
Чолаков, Николай
Николов, Георги Стоянов,
Ивайло Василев, Стоил
Панчев. Трети ред прави:
Александър Захариев,
Светослав Колев,
Ивайло Семерджиев,
Михаил Захариев, Мариян
Стоянов

2:0
3:0
3:0

Крайно класиране:
Отбор
м п р з г.р.
т
1. „Септември“ (Сф) 18 14 1 3 69-14
....................................................................
4. „СЛАВИЯ“
18 12 1 5 42-23 37
Елитна юношеска група
до 15 години
16 кръг
„Славия“ - „Спартак 1919“ (Пл) 6:0
17 кръг
„Ботев (Пловдив) - „Славия“ 1:0
18 кръг
„Славия“ - „Локо“ (Пловдив)
4:2
Крайно класиране:
Отбор
м п р з г.р. т
1. „Левски“ 18 17 1 0 65-5 52
....................................................................
8. „СЛАВИЯ“ 18 7 5 6 33-17 26
Юноши младша възраст,
Зона I, родени 2003-2004 г.
16 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София

2:4

17 кръг
„Витоша 13“ - „Славия“

1:1

Крайно класиране:
Отбор
м п р з г.р.
т
1. „Левски“ 17 15 1 1 68-10 46
....................................................................
7. „СЛАВИЯ“ 17 8 2 7 37-26 26

Столично първенство деца „Б“,
първа група, родени 2006 г.
15 кръг
„Ботев 57“ - „Славия“ 1:1
Крайно класиране:
Отбор
м п р з г.р.
т
1. „Левски“ 15 13 2 0 54-9 41
....................................................................
6. „СЛАВИЯ“ 15 6 3 6 27-28 21

Подготвителна група Футбол 11,
родени 2007 г., група „Б“
Крайно класиране:
Отбор
м п р з г.р.
т
1. „Левски“ 8 7 1 0 62-4 22
2. „СЛАВИЯ“ 8 7 0 1 39-7 21

Традиции
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Много футбол и славистки емоции
на 17-ия детски турнир в Козлодуй
На 25 януари тази година в градската спортна
зала „Христо Ботев” се
проведе седемнадесетото издание на състезанието по мини футбол
за деца, организирано от
„Регионален клуб на слависта” - Козлодуй. Подобно на последните няколко
прояви, в турнира взеха
участие шест отбора от
трети и четвърти клас на
училища в общината: НУ
„Васил Левски“, СУ „Христо Ботев“ и СУ „Св. св. Кирил и Методий“, всички от
град Козлодуй, ОУ „Христо Ботев“ – с. Гложене,
СУ „Васил Воденичарски“
– с. Хайредин и СУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ –
с. Бутан. Съставите бяха
разделени в две групи по
три тима като се игра на
принципа „всеки срещу
всеки”, а победителите от
двете групи се срещнаха
на финала.
След демонстрация
на завидни футболни
умения и много страст, в
директен сблъсък за трофея се изправиха двата
козлодуйски отбора на
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Христо Ботев“.
След доста равностойна
битка, надпреварата бе
спечелена от момчетата
на СУ „Св. Св. Кирил и
Методий” с 3:1 и купата,
не за първи път отиде
във витрината на местната гимназия.
В крайното класиране
трети завършиха учениците от ОУ „Христо Ботев” (Гложене), четвър-

Традицията са онези ценности, умения и практики, които отразяват същностните
характеристики на обществото и които то съхранява във времето. И още нещо много
съществено: традиция се изгражда бавно.
Можем гордо да заявим, че в малкия крайдунавски гради една славистка традиция е
намерила своето достойно място. Защото вече 17 години Козлодуй побелява в края на
януари, дори и без наличието на сняг. А традиционният турнир „Деца играят футбол с
емблемата на „Славия” се превръща в дългоочакван празник за ученици и родители.
Отличителната награда за „Най-полезен
играч”, носеща името на първия председател
на местния клуб на слависта Цветан Мончев,
връчена лично от дъщеря му Нина, тази
година заслужи Владислав Николов

Васил Йотов (в гръб), президент на
баскетболен клуб „Славия”, връчва
купата на шампионите в турнира - СУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ (Козлодуй)

Купи, торти и медали за всички участници бяха осигурени от
организаторите (снимка: Нина Мончева)

Организатори, треньори и приятели се
снимат с отбора победител
(снимки: Община Козлодуй)
ти – НУ „Васил Левски” рач на турнира”. Награ(Козлодуй), пети – СУ дата е посветена на име„Васил
Воденичарски” то на покойния Цветан
(Хайредин) и шести – СУ Мончев, дългогодишния
„Св. Св. Кирил и Мето- деятел и пръв председадий” (Бутан). Владислав тел на „Регионален клуб
Николов получи ценния на слависта” - Козлодуй,
приз за „Най-полезен иг- който в деня на турнира

традиционно получи и
фланелка с емблемата на „Славия”, както и
календар на представителния футболен отбор,
подсигурен от ПФК „Славия”.
В организацията на
проявата „Регионалния
клуб на слависта” бе подкрепен от община Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй”
ЕАД и частни фирми. На
спортния празник присъства Николай Николов,
заместник-кмет на общината, който поздрави
участниците от името на
ръководството. Мероприятието бе отново уважено
и от делегация от София,
начело с Васил Йотов –
президент на баскетболен клуб „Славия”. Медиен интерес не липсваше - цялото
състезание
беше отразено на челна
страница от
местната информационна агенция и
от Община
Козлодуй.
Т а к а
„Атомната
столица” на
България от-

Децата са подредени и готови за старта на
турнира

Досущ като бaтковците: прегръдка
преди мач
трябваше да навърши 62
години. Призът на името
на друг изтъкнат славист
д-р Симеон Стояновски

за „Спортсменска игра”
също намери своя нов
носител. Освен купи, медали за призовите места, отличия за най-добър
вратар, защитник и голмайстор организаторите
раздадоха награди и лакомства на всички деца,
взели участие в надпреварата. Всеки малчуган

беляза поредното успешно издание на турнира,
традицията бе спазена, а
учениците вече започнаха обратното отброяване
до следващата година,
когато отново ще играят
футбол с емблемата на
„Славия”.
Ангел СЛАВЧЕВ
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вете
поредни победи на
„Славия“ с 2:1
на 1 март и 4 юли тази
година са под номера
четири и пет на „Герена“ през новия век. В
следващите редове ще
припомним на нашите
читатели за предходните триумфи.
Първият успех на
„синия“ стадион през
XXI век, отново с резултат 2:1, бе на 8 март
2003 г. Тогава водени
от сръбския наставник
Миодраг Йешич „белите“ изненадаха своя
най-стар исторически
съперник. Те триумфираха след попадения
на Кирил Джоров и Георги Владимиров като
така сложиха край на
продължилата
близо
12 години серия от 25
поредни двубоя без
шампионатен
успех
в дербито! В топлия
и слънчев мартенски
ден левскарите поведоха рано с гол още в
10-ата минута на Георги Чиликов. Минути
по-късно те лесно получиха дузпа от рефера Антон Генов след
рутинно единоборство
в наказателното поле.
Но тогава дойде ключовия момент в срещата.
Вратарят Яне Николоски, хвана удара на
Чиликов от бялата точка и така преднината
на домакините остана
само един гол. Сетне
славистите си повярваха и изравняването
дойде в 43-ата минута
с попадението на Джоров. Развръзката стана
факт две минути преди края, когато Георги
Владимиров торпилира „Левски“ с втори и
победен гол, а малко
по-късно гредата спаси

8 март 2003 г. - XVI кръг
„Левски“ – „Славия“ 1:2
„Славия“: 1. Я. Николоски, 24.
Ст. Господинов, 3. Й. Петков (капитан) (84 – 15. Т. Симеонов), 5.
В. Вачев, 16. Ч. Янков (82 – 22. Б.
Маринкович), 7. Бл. Георгиев, 17.
Б. Джукич, 8. К. Джоров (46 – 2.
Д. Наков), 21. Г. Владимиров, 10.
А. Николов, 23. В. Иванович.
Голмайстори: 1:0 Георги Чиликов (10), 1:1 Кирил Джоров (43),
1:2 Георги Владимиров (88).
Съдия: Антон Генов.
Жълти картони: Вачев, Георгиев, Николов.
София, стадион „Георги Аспарухов“ – 5000 зрители.

Бяла диря

„Белите“ триумфи на „синия“
стадион през XXI век
тков се наложи да
бъде заменен на
почивката от Марио Кирев. Славистите откриха
чрез
Димитър
Пиргов след корнер в 24-ата минута, а „сините“
стигнаха до равенство след нещастен рикошет
при удар на Радослав Цонев в
края на полувремето. През втората част Петър
Атанасов в 62ата даде аванс
на „белите“, а Жереми
Манзоро го увеличи
след брилянтна контра
в 86-ата. Три минути
по-късно отново Цонев

Георги Владимиров донесе
успеха през
2003 година

„сините“ от трето попадение след удар на Велимир Иванович. При
този развой нервите на
домакините не издържаха и Георги Марков,
и Станислав Генчев,
бяха изгонени за груби
действия. А успехът на
„белите“ вдигна и знак
„стоп“ пред левскарите
в усилията им да гонят
титлата.
Втората победа за
„Славия“ в кв. „Подуяне“ дойде на 16 май
2015 г. Тя бе трета поредна
шампионатна
такава за славистите
срещу „сините“ през сезона. С 3:2 на „Георги
Аспарухов“ воденият от
Иван Колев отбор изравни постижението от
поредни победи за първенство над „Левски“
от периода 1954-55 г.
Мачът ще се запомни

Ретростатистика:

16 май 2015 г. - XXX кръг
„Левски“ - „Славия“ 2:3
„Славия“: 1. Г. Петков (46 – 13. М.
Кирев), 70. Пл. Крумов, 6. Ф. Касай,
3. Д. Пиргов, 71. Д. Фераресо (67 –
25. Цв. Панов), 17. К. Дяков, 35. Ив.
Вълчанов, 22. Вл. Семерджиев, 20.
П. Атанасов (86 – 45. Сл. Шоколаров), 7. Ж. Манзоро, 33. К. Фонсека.
Голмайстори: 0:1 Димитър Пиргов
(24), 1:1 Радослав Цонев (45), 1:2 Петър Атанасов (62), 1:3 Жереми Манзоро (86), 2:3 Радослав Цонев (89).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Фонсека, Дяков,
Крумов, Панов, Атанасов, Семерджиев.
София, ст. „Георги Аспарухов“
- 700 зрители.

С гола си Борислав
Балджийски, не само
сломи „Левски” през
2016, но и класира
„белите” в Европа

Пример за мъжество и сила на слависткия дух: въпреки спуканите глави на Георги Петков, Цветомир Панов и Карлос Фонсека, победата и през 2015 година бе за „Славия”
и с кръвта по главите
на Георги Петков, Цветомир Панов и Карлос
Фонсека. Вратарят Пе-

22 май 2016 г. - ХХХV кръг
„Левски“ - „Славия“ 0:1
„Славия“: 12. М. Кирев, 25.
Цв. Панов, 3. Д. Пиргов, 4. Н.
Сергеев, 66. А. Омар, 8. Вл. Семерджиев (56 – 21. М. Станкев),
27. Е. Мартинов, 71. Е. Стоев, 7.
Балджийски, 35. Г. Йомов (82 –
20. С. Сердеров), 15. К. Кръстев
(68 – 14. И. Димитров).
Голмайстор: 0:1 Борислав Балджийски (90).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Стоев, Пиргов,
Омар, Балджийски.
София, ст. „Георги Аспарухов“
- 800 зрители.

от „сините“ намали за
крайното 2:3. И в този
мач нервите на левскарите не издържаха
и капитанът им Веселин Минев бе пратен
преждевременно към
душовете от главния
съдия Никола Попов,
оставяйки отбора си в
намален състав в 78ата минута.
Само година и шест
дни по-късно – на 22
май 2016 г., „Славия“
отново си тръгна с усмивка от „Герена“ след
много важна победа
над „сините“ с 1:0. По
време на целия двубой „бялата” отбрана
действаше великолепно и не допусна гол.
Триумфът на състава,
ръководен от руснака

Александър Тарханов,
стана факт с попадение
на Борислав Балджийски в добавеното време
на срещата! Тогава той
се възползва от дълъг
пас на влезлия като
смяна Мартин Станкев
и хладнокръвно наказа стража на „сините”
Боян Йоргачевич. Този
успех бе ключов за
„Славия“ и окончателно
трасира пътя към така
жадуваното завръщане
на славистите в европейските клубни турнири след пауза от 20
години!
Страницата
подготви:
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ

Баскетбол
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Славистките ликуват с феновете си след заслужения бронз в турнира за купата на България след
победа над „Локомотив” (Стара Загора) със 78:44

сн: bgbasket.com

Бронз при дамите

Б

аскетболистките
на „Славия” стигнаха до медал
от Купата на България,
след като в срещата за
бронза разгромиха „Локомотив” (Стара Загора) със 78:44. Отличието
е първо от този форум в
последните 16 години, а
общо 25-о в клубната ис-

тория!
В играния на 15 февруари двубой „белите”
водиха от началото до
края, а защитата на съперника не можа да ги
спре. Голям мач изнесе
неудържимата Вероника
Джикова, записала трипъл-дабъл от 20 точки,
13 борби и 11 асистен-

ции. Вдъхновените славистки дръпнаха сериозно още в началните
10 минути – 22:9. Втората част също вървеше с добра преднина
за „Славия” и почивката
дойде при 38:26. Развитието продължи по същия начин и в третата
четвърт, а поредица от

тройки изстреля „белите”
с над 20 точки напред в
средата на последната
част и вече всичко бе
решено. Краят на мача
в столичната зала „Триадица” дойде при 78:44, а
Ивана Николова бе найрезултатна за победителите с 26 точки.
Щастливата треньорка Силвия Пеева сподели след победата: „Много
съм доволна. Днес бяхме
това, което трябва да
играем и покажем. Уникален мач на Вероника
Джикова. Тя е гард, който си тежи на мястото
и съм много доволна, че
успя да поведе отбора.
Пожелавам си тимът
да играе винаги така.
Дано повярват повече в
себе си, както и малките момичета, които се
включват от пейката.
Залата бе пълна, ако
всеки път играем пред

Титла
при
девойките
Добрата работа с подрастващите от години
е синоним на качество
в школата на „Славия”.
Поредното потвърждение за това бе спечелената титла от девойкистарша възраст. Момичетата на Силвия Пеева
записаха само победи
на финалите проведени от 15 до 19 юли в
софийската зала „Триадица”. Походът към златото започна с разгром
над габровския „Чардафон Орловец” с 99:37.
Подобна бе и съдбата
на столичния „Левски” 91:59, а третият мач от
предварителната група
бе определящ за първото място. Съперник там
бе още един тим от София - „Септември”, който също бе стартирал с
две победи. Славистките отново доминираха
категорично и просто попиляха тима от „Красна
поляна” - 79:60. На полуфинала и трети състав
от столицата преклони
глава през „белите”. Този

19 юли 2020 година, спечелена е шампионската титла за девойки-старша възраст. Отляво надясно първи ред седнали: Даниела Георгиева,
Мария Борисова, Яна Димитрова, Валентина Веселинова, Патриция
Балова, Десислава Кантарджиева и Яна Карамфилова. Втори ред прави: Георги Божков (спортен директор), Габриела Влахова, Симона Миленова, Божидара Стефанова, София Митова, Гиргина Скерлатова (мениджър), Гергана Бимбова, Силвия Пеева (треньор), Ванеса Маринова
(капитан), Ивана Николова, Анна Петкова и Васил Йотов (президент)

такава публика ще бъде
прекрасно. Днес наистина беше голям празник.”
А избраната за играч на
мача Вероника Джикова
добави: „Днешната победа се дължи на целия
отбор, най-вече заради
добрата игра в защита.
Целта ни беше да спрем
техните нападатели.
Мобилизирахме се и показахме всичко от себе
си. Сам не можеш да
бъдеш лидер, трябва
да имаш подкрепата на
тима.”
За съжаление устремът на славистките
да спечелят медал и от
шампионата бе спрян от
родната федерация!? За
разлика от футболното
първенство, например,
тя взе меко казано странното решение да се анулира този сезон, вследствие на ситуацията с
COVID-19.
път това бе „Шампион
2006”, който бе сломен
с 68:51. Ред бе на сблъсъка за трофея, а там
опонентът бе повече от
познат - „Септември”.
Славистките влезнаха
по шампионски в мача
и дръпнаха със 7:0, а
на полувремето водеха
вече убедително - 40:26.
До края „белите” не изпуснаха инициативата и
се поздравиха с успех 77:65. Ивана Николова
завърши с 29 точки, 13
борби и 5 откраднати
топки и бе избрана за
MVP. От победителките
се отличиха също Валентина Веселинова и
Патриция Балова вкарали по 13 точки, а Яна
Карамфилова добави 9
и взе 9 борби.

Втори на турнира „Ваня Войнова”

Отново като вицешампионки приключиха
славистките на турнира
„Ваня Войнова”. Международната
проява
се организира за четвърти пореден път от
„София – европейска
столица на спорта“ и БК
„Славия”. Тази година
бе за момичета U13, а
на финала игран на 1
март в зала „Триадица” „белите" отстъпиха
пред турския ТЕД (Анка-

ра) с 46:59. Елена Георгиева бе най-резултатна
с 23 точки, Божидара Попова добави 16 и
взе 15 борби и бе избрана в Идеалната петица
на турнира. Тимът воден
от Ива Ангелова победи
преди това руския МБУ
(Воронеж) с 46:30, както и беларуския „Гомел”
от едноименния град с
52:42, и като цяло остави много добри впечатления с изявите си.

Страницата подготви Камен ОГНЯНОВ
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Хокей на лед

„Белите вълци“ с бронзови отличия
Мартин Миланов стана голмайстор на първенството, а Ивайло Георгиев
бе избран за най-добър защитник
Статистика
Държавно първенство за мъже – сезон 2019/2020
II кръг
28.01.2020 „Червена звезда“ – ЦСКА
0:2
30.01.2020 „Славия“ – НСА
3:7
30.01.2020 ЦСКА - „Ирбис Скейт“
3:14
04.02.2020 НСА – ЦСКА
4:0
06.02.2020 „Ирбис Скейт“ – „Червена звезда“
5:0 сл.
11.02.2020
18.02.2020
19.02.2020
20.02.2020
20.02.2020
25.02.2020
26.02.2020
27.02.2020
02.03.2020
05.03.2020

„Славия“ с бронзовите отличия след последния си мач за сезона
срещу НСА в „Зимния дворец на спорта”. Отляво надясно първи ред
клекнали: Александър Тодоров, Симон Симеонов, Светослав Тошев,
Красимир Монов, Теодор Симеонов. Втори ред прави: Мартин Миланов
(играещ треньор и президент), Виктор Чебишев, Иван Михайлов,
Теодор Крейнянов, Мартин Талев, Максим Копилов, Ивайло Георгиев.

Х

океистите
на
„Славия“ приключиха
на
трета позиция (за осми
път в историята си) в
крайното
подреждане
на държавното първенство по хокей на лед за
2019/2020 г. Класирането е повторение на миналогодишното, когато
отборът отново завърши
на същото място. Момчетата на Мартин Миланов и през този сезон не
успяха да намерят вярното противодействие
срещу хегемона „Ирбис

Скейт“, който записа
пета поредна титла, както и срещу подгласника
му НСА.
Решителен за бронза
бе двубоят на „белите
вълци“ срещу ЦСКА от
третия кръг. Славистите поведоха с 6:4 след
първите две третини, но
„червените“ успяха да
изравнят в последната,
вкарвайки мача в продължения при резултат
7:7. Решителен и победен гол в добавеното
време на Мартин Миланов донесе скъпоцен-

ните точки за „Славия“,
които бетонираха отбора на третото място.
Единствено срещу новака в групата – „Червена
звезда“, славистите не
срещнаха никакви трудности и благодарение на
разгромните си победи
приключват с положителна голова разлика в
крайното класиране.
След края на сезона
стана ясно, че играещият президент на „Славия“ Мартин Миланов е
голмайстор на първенството с 42 точки – 30

Малките „бели“ вълчета с титла от Нови Сад
„Бялата“ хокейна школа отново бе на висота
на международния турнир „Изгряващи звезди“
(Rising stars), състоял
се в началото на март в
Нови Сад (Сърбия). Отборът до 12 г. спечели
златните медали и купата, надигравайки всичките си съперници. Триумфът тук е трети след
2018 и 2019 г., когато
отново детските отбори
на „Славия“ окупираха
върха!
В груповата фаза славистите спечелиха срещу
връстниците си от „Партизан“ (Белград) с 4:2,
„Спартак“ (Суботица) с
9:0 и „Вукови“ (Сараево)
с 6:1. На полуфинала
съперници бяха връст-

ниците от софийския
„Ирбис Скейт“. Победата
отново бе за „белите вълци“ – 4:1. На финала за
втори път славистите се
изправиха срещу „Спартак“ (Суботица) като този

път успехът за нашия отбор дойде след 3:0. Две
от трите индивидуални
награди в турнира също
са с „бял“ адрес – за найдобър вратар и най-полезен играч.

Шампионите от „Славия“ в детския
международен турнир в Нови Сад позират
със спечелените трофеи

III кръг
„Славия“ – ЦСКА
НСА – „Червена звезда“
„Ирбис Скейт“ – НСА
ЦСКА – „Червена звезда“
„Славия“ – „Ирбис Скейт“
„Ирбис Скейт“ – ЦСКА
„Червена звезда“ – „Славия“
НСА – „Славия“
ЦСКА – НСА
„Червена звезда“ - „Ирбис Скейт“

8:7 прод.
10:3
10:2
4:3
8:18
7:1
7:18
8:5
4:8 прекр.
2:16

Крайно класиране в елитната група:
Отбор
м п пдв здв з г.р.
т.
1. „Ирбис Скейт“ 12 12 0
0
0 114-33
36
2. НСА
12 9 0
0
3 90-45
27
3. „Славия“
12 4 1
0
7 98-84
14
4. ЦСКА
12 4 0
1
7 42-77
13
5. „Черв. звезда“ 12 0 0
0
12 26-131
0
Легенда: м – мачове, п – победи, пдв – победи след добавено време,
здв – загуби след добавено време, з – загуби, г.р. – голова разлика,
т – точки.

гола и 12 асистенции, а
за най-добър защитник
е определен друг славист - Ивайло Георгиев.
Междувременно, поради новите законови
изисквания на Министерството на младежта
и спорта, според които
един клуб не може да
бъде член на повече
от една федерация, се
наложи разделянето на
досегашния клуб кънки
и хокей на лед (ККХЛ)
„Славия“ на два. Хокеят

се отдели самостоятелно в ХК „Славия 2019“ с
президент Мартин Миланов, който е член на
Българската федерация
по хокей на лед (БФХЛ)
и естествен наследник и
продължител на хокейната история. Останалите два ледени спорта
– фигурно пързаляне
и шорттрек, останаха в
досегашния клуб, който остава член в Българската федерация по
кънки.

Свободан
Александров
стана
доктор по
физикохимия
Нашият колега и част от екипа на вестника още от основаването му Свободан Александров, който отразява за вас
славистките ледени спортове, придоби образователната
и научна степен „доктор“ в областта на физикохимията.
Публичната защита на докторската му дисертация на тема
„Взаимодействие в тънки течни филми от фосфолипиди
и специфични полимери на алвеоларния сърфактант“ се
състоя на 5 март в залата на Института по физикохимия
„Акад. Ростислав Каишев“ на БАН.
Екипът на в. „Славия” му пожела още успехи на академичното поприще, както и с любимите „бели” спортисти!

Х

океистката
от
школата
на
„Славия“ Мария
Руневска донесе първо
отличие на България (останало и единствено) от
зимните младежки олимпийски игри в Лозана,
състояли се в периода
10-19 януари 2020 година
на швейцарска земя. Родената през август 2005
г. Руневска беше част
от състава на „Сините“,
който завърши на трето
място в турнира по хокей на лед „3 по 3“ (крос
айс) след успех с 6:4 (4:0,
2:1, 0:3) срещу тима на
„Кафявите“. Преди това
в груповата фаза на турнира, „Сините“ записаха победи над „Сивите“
(9:7), „Оранжевите“ (7:4),
„Черните“ (8:4), „Зелените“ (5:3) и „Кафявите“
(5:4) като отстъпиха само
на „Жълтите“ (5:8) и „Червените“ (4:5). На полуфинала, отново срещу
„Жълтите“, момичетата
в сини екипи претърпяха
загуба с 5:7. Това ги отведе на малкия финал за
бронза срещу „Кафявите“, който в крайна сметка бе спечелен, а нашето
момиче се отчете и с гол
в него! Съотборнички на
славистката бяха Валери
Кристман (Швейцария),
Ана Кот (Полша), Мирън

Върхове
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Славистката Мария Руневска с
исторически медал за България в
хокея на лед от младежка олимпиада!

Посрещането на Руневска на летището в София бе вълнуващо, а сред
очакващите я освен шефа на БОК Стефка Костадинова бяха и нейни
съотборници от „бялата“ хокейна школа
Фой (Великобритания),
Зузана Добяшова (Словакия), Синдре Йозер
(Турция), Яна Крашенинина (Русия), Мая Щобер
(Германия), Регина Мецлер (Унгария), Каролина
Хенгелмюлер (Австрия),
Ники Шарп (Австралия) и

Стефка
Костадинова:
„Гордеем се
с Мария!“
Председателят на БОК Стефка Костадинов дойде на аерогарата, за да посрещне лично бронзовата медалистка от
младежките игри. Тя поздрави
с огромен букет и гореща прегръдка момичето, което донесе
исторически първи олимпийски медал в хокея на лед.
„Горди сме с успеха на Мария, желая й много подобни
мигове в бъдеще. Това е четвърти медал за България от
младежки зимни олимпиади
и първи в хокея. Щастливи
сме, че и този спорт вече е
сред спечелилите олимпийски
отличия, вярвам, че това ще
привлече много деца на пързалките в ледените дисциплини.“, каза живата легенда в
скока на височина Костадинова, след като дълго разговаря
с всеки от пристигналите и с
част от посрещачите, сред които бе и майката на Руневска.

вратарките Юна Кузама
(Япония) и Ая Петерсен
(Дания).
Това е първо хокейно отличие за България
от олимпийски турнир!
Подборът на състезателките бе проведен след
провеждането на тесто-

ве в рамките на всяка
национална федерация.
По думите на Мартин
Миланов, шеф на родната хокейна централа,
в тестовете у нас са взели участие 12 деца, като
записите са били изпратени в международната

Мария
Руневска:
„Преживяване,
което ще
запомня за
цял живот!“

Щ

астливата медалистка сподели
впечатленията си
от турнира при пристигането си на
аерогарата в София: „Отборът ни
беше супер. Много хубаво преживяване, ще го запомня за цял живот.
Имам нови приятели, които много
ще ми помагат. Много съм щастлива, че спечелих този медал - много ме мотивира занапред, че може
хокеист от България да спечели
медал на олимпиадата. От училище всички ученици - малки и големи, както и учители, ме поздравиха. Вече се чувствам по-уверена на
леда. Не е толкова трудно да тренирам с момчетата - те са много
добри, винаги ме защитават”.
Страниците подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

федерация.
По-късно
там е бил направен изборът като Мария Руневска
и Нино Томов от България са били селектирани и включени в олимпийската
надпревара.
Дисциплината крос айс
дебютира на младежките олимпийски игри като
идеята е тя да се утвърди и занапред.
Мария започва с хокея в „Славия“ през 2010
г. като поради липсата на
първенство при момичетата играе в момчешкия
отбор на съответната
възрастова група. С него
тя печели титлата неизменно от 2016 г. насам.
Бронзовата медалистка
бе дълго аплодирана от
гласовитата агитка на
децата от хокеен клуб
„Славия“, които сами
бяха направили трансперанти, плакати и един
огромен златен номер 5,
с който игра на младежката олимпиада тяхната
съотборничка.

Усмивки от щастие по лицата
на президента на БФХЛ и
„Славия“ Мартин Миланов
и бронзовата медалистка
Мария. Двама слависти – един
медал!

П

Мартин Миланов:
„Не съм си
представял и в найсмелите си мечти!“

редседателят на родната хокейна федерация,
шеф и треньор на хокейния клуб на „Славия“
Мартин Миланов бе силно развълнуван от успеха. Той бе заедно с Мария в Лозана и изживя емоциите от успеха заедно с нея. В деня на триумфа той
написа в социалните мрежи „Това не съм си го представял и в най-смелите си мечти! Невероятна Мария Руневска!“
При пристигането си на столичното летище г-н Миланов сподели: „Първо, този медал не е само за нея,
той е за всички в България и доказва, че такъв спорт
като нашия също може да печели медали и не е за
пренебрегване. Има много талантливи момичета
като нея, които нямат възможност да участват.
Аз се надявам този формат в следващите години да
продължи. Разговарях с г-н Томас Бах (президентът
на Международния олимпийски комитет – бел.авт.) и
г-н Рене Фасел (шефът на Международната федерация по хокей на лед – бел.авт.) и те казаха, че са много доволни и този формат ще се запази.“
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Бяла диря

Баскетболистките на „Славия” носители на бронзов медал от
турнира за купата на България за 2020 година. Отляво надясно
първи ред седнали: Патриция Балова, Ивана Николова, Мартина
Николова-Графам, Валентина Веселинова, Вероника Джикова и
Мартина Николова. Втори ред прави: Яна Карамфилова, Мария
Светославова, Симона Миленова, Александра Петрова, Божидара
Стефанова, Георги Божков (спортен директор), Силвия Пеева
(треньор), Ванеса Маринова, Десислава Кантарджиева и Васил Йотов
(президент). Още баскетболни успехи на стр. 13

Косара Александрова, на 3 години
и половина, е щастлива от
успехите на любимата „Славия“ и
гордо позира с шалчета на клуба
за радост на баща си Никола и
чичо си Свободан

19 юли 2020 година, с купата за третото
място и с бронзовите медали ликуват
отляво надясно: Андреа Христов, Ивайло
Димитров, Янис Карабельов и Калоян
Кръстев.
Всичко за изминалия и
предстоящия футболен
сезон на 1-9 стр.

Юношите старша възраст доказаха високото ниво на
„бялата” волейболна школа и станаха вицешампиони в
своята възрастова група

Мария Руневска
спечели първи за
България олимпийски
медал в хокея на
лед. Славистката
заслужи отличието
от зимните младежки
игри в Лозана в
дисциплината „3 по 3“
(крос айс). Подробности
за успеха на стр. 15

Агитката на „Славия” бе плътно зад футболистите в преследване на голямата цел – първи медал от 23 години
и класиране за европейските клубни турнири. Феновете на „белите” не бяха спрени дори от коронавируса и
подкрепяха своите любимци пред оградата на клубния стадион (кадърът вдясно)			
Сн. sportal.bg

