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Браво на
младите:

Издава Национален клуб на слависта

титла, купа и
шампионска лига!

Ф

утболистите юноши
старша възраст постигнаха впечатляващ дубъл, като триумфираха с титла и купа. Успехът
бе гарниран и с квота за
участие в младежката шампионска лига! Първо бе спечелена купата след победа
над най-стария съперник
„Левски” с 2:1 във финала.
После бе добавено и златото в елитната дивизия U 19.
Момчетата на Иван Иванов
показаха, че „бялата” школа продължава да ражда
таланти. След магичния сезон започва новият, в който
успехите трябва да се надграждат, а някои от момчетата вече са част и от първия ни отбор. Напред, към
още победи!

Жужо –
една
легенда
на 70
На стр. 1011

Бронзови
баскетболистки
На стр. 13
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Отново славистки триумф и
пак купа в най-старото дерби

Юношите старша възраст носители на купата на БФС U18. Отляво надясно
първи ред седнали: Марсел Йорданов, Виктор Найденов, Красимир Русинов,
Чунг Тханг Нгуен До, Наско Кехайов, Валентин Петров (капитан), Роберто Илиев, Стефан Трайков, Мартин Кончев, Петър Долапчиев и Филип Стойов. Втори
ред прави: Иван Маринов, Антон Драгомиров, Николай Няголов, Емил Михайлов (треньор на вратарите), Ангел Славков (директор на ДЮШ), Иван Иванов
(старши треньор), Антонио Петков (помощник треньор), Мариян Стоянов
(треньор), Боян Бъчваров (кондиционен треньор), Димитър Долапчиев и Георги
Петров. Трети ред: Калоян Костовски, Румен Рангелов, Михаил Ценов, Мартин
Георгиев, Мартин Новаков, Кристиян Атанасов, Давиде Георгиев, Алекс Желев,
Самуил Стойнев, Кристиан Иванов, Борис Димитров и Мартин Стоянов.

В

тора
поредна
година отбор от
„бялата” академия триумфира с купа
при
подрастващите.
След успеха на младшата възраст миналия
сезон, сега батковците
повториха постижението. Пътят към финала
бе дълъг, но славистите го изминаха с чест.
Стартира се с разгромна победа с 8:1 при
визитата в Плевен на
„Спартак”, а протоколният реванш завърши
3:0. На четвъртфиналите бе преодолян солид-

ният столичен съперник
„Септември” след успех
у дома с 3:1 и равенство
при гостуването – 2:2.
Единствената загуба в
надпреварата „белите”
претърпяха в първия
полуфинал, когато на
един от терените на
НСА, въпреки абсолютното си превъзходство,
отстъпиха с 0:1 пред
„ЦСКА 1948“ (София).
След двубоя наставникът Иван Иванов бе
повече от категоричен,
като заяви, че „Славия”
не само ще спечели ответния двубой, но и тро-

фея като цяло. Думите
му се потвърдиха напълно и след истинска
„бяла” лекция в полите
на Витоша дойде разгромът с 5:0! Финалът
бе факт, а съперникът,
най-любимият. Все пак,
никога не е допускана
загуба във финал срещу „сините” от София,
независимо от възрастта на участниците.
Срещата бе насрочена на стадион „Александър Шаламанов” и това
бе един жест от страна
на съдбата. Все пак
Шами бе дългододишен

директор на школата
и точно съоръжението
носещо неговото име бе
най-подходящо за този
сблъсък. Огромното посещение също показа
значението на двубоя, а
и подкрепата към „белите орлета”.
Въдхновеният
отбор на „Славия” наложи
превъзходството
си още от началните
секунди на решителния двубой. Във втората минута попадение
на капитана Валентин
Петров, спорно беше
отменено поради засада. Добрата игра на
домакините продължи,
но в заключителните
секунди на първото полувреме Чунг Нгуен До
пропусна да се разпише от дузпа, спасена от
стража на „Левски”.
Но все пак, три минути след почивката логичното се случи. Наско
Кехайов напредна и с
удар от наказателното
поле откри резултата в
полза на „белите”. Окуражавани от пълния с

техни фенове сектор
„А” славистите продължиха да пресират противника си и пропуснаха няколко изгодни положения да затвърдят
превъзходството
си.
Все пак в 82-ата минута
Нгуен До проби и асистира за влезлия като
резерва Румен Рангелов, който реализира
втория гол във вратата
на „Левски”. Тук някак
мачът „свърши”, но все
пак гостите се добраха
до почетно попадение
в последните секунди.
И започна „бялата” феерия по трибуните, и на
терена!
Купата на Българския футболен съюз до
18 години бе връчена, а
освен нея бе спечелено
и право на участие през
следващия сезон в младежката
Шампионска
лига. С този успех „Славия” направи и исторически дубъл, след като
стигна до първото място
и в Елитната група U 19.
Камен ОГНЯНОВ

Статистика
26.05.2022 г. – финал купа на БФС U18
„Славия“ – „Левски“ (София) 2:1
„Славия”: 30. Иван Маринов, 35. Виктор Найденов, 18.
Давиде Георгиев, 6. Мартин Георгиев, 4. Петър Долапчиев, 15. Кристиян Атанасов, 5. Валентин Петров, 71.
Чунг Нгуен До, 93. Самуил Стойнев, 9. Борис Димитров,
11. Наско Кехайов (Румен Рангелов, Роберто Илиев,
Стефан Трайков, Михаил Ценов, Красимир Русинов)
Голмайстори: 1:0 Наско Кехайов (48), 2:0 Румен Рангелов (82), 2:1 Георги Коричков (90).
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 2500 зрители.

Иван Иванов: „Пожелавам и напролет да сме още в Шампионската лига”
„На почивката им казах, да забравят
тотално за дузпата, дадох корекции и
започнахме второто полувреме много
силно. Хареса ми реакцията на отбора
след разговора ни. Искаше ми се чисто
футболно да доминираме още повече,
защото цяла година сме го правили срещу всички съперници. От тази гледна
точка има лека горчивина, но пък момчетата показаха характер, дух, индивидуални качества, колективни действия,
за които трябва да им свалим шапка”,
изтъкна треньорът Иванов.

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

„Аз повярвах в момчетата още в първите дни. След това идват знанията.
Сега е моментът да спомена целия наш
екип с благодарност - Антонио Петков,
Боян Бъчваров и треньорите на вратарите Емил Петров и Милетко Христов.
Химия от знания, желание за работа,
талант и може би направихме първа
стъпка в изграждането на футболисти,
които да бъдат гръбнака на националния отбор. Това ми е мечта - всички да
заиграят футбол и да излязат в чужбина подготвени. Пожелавам си и след
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СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:
Благодарности на Николай Кръстев и Александър Вуйчев за помощта, и съпричастността по осигуряването излизането на в. „Славия" през 2022 г.

Нова година да играем в Шампионската
лига”, завърши Иванов пред камерата
на Sportal.bg, транслирал пряко мача.

Младата смяна

О

тмина
още
един успешен
сезон за академията на „Славия“, в
който младите ни таланти направиха много важни стъпки в развитието си като футболисти.
В Елитната група до
19 години славистите
записаха
престижни
успехи, подплатени с
добри и постоянни игри.
При старшата възраст
беше завоювана титлата. След изиграването
на двубоите отборът
завърши на челното
първо място с 48 точки
и голова разлика 56-19.
Бяха записани 18 поредни мача без поражение, 15 от които победи!
„Белите“ си осигуриха на теория шам-

пионската титла след
разгром в Плевен с 5:0
срещу „Спартак“, а отличието беше вдигнато
у дома след 3:1 срещу
„Сокол“ (Марково).

с първия състав под
ръководството на Златомир Загорчич и да
се доближат до професионалистите. Мартин
Сораков и Борис Дими-

И титла при U 19
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„Барселона“,
където
трябва да продължи
своето развитие.
Кристиян Стоянов и
Валентин Петров също
се подготвяха с първия
отбор за старта на първенството в Първа лига.

Щастливият край на още един успешен сезон
От този отбор в течение на сезона много играчи имаха възможност да тренират

тров започват втората
си година при мъжете, а
Мартин Георгиев поема
към европейския гранд

През зимата неофициален дебют за „белите“
направиха още Наско
Кехайов и Чунг Нгуен До.
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В новия шампионат голяма част от състезателите, първенци за миналия сезон, ще сформират състава, който ще
започне участието си в
Югозападната „В“ група.
Подготовката на отбора стартира на 27 юни,
а треньор е извелия до
титлата слависти в дивизия U 19 Иван Иванов.
В другите две елитни
групи при 15 и 17-годишните, „белите” са на
призовото пето място.
Същата е позицията и
в софийското първенство, деца „Б“, 1 група,
родени 2008 г. При батковците от набор 20052006 в София селекцията ни е с бронза.
Асен ДАСКАЛОВ

Резултати и крайно класиране – сезон 2021-2022
Елитна юношеска
група до 19 години
17 кръг
„Левски“ – „Славия“		
3:3
18 кръг
„Славия“ – „Витоша“ (Бистрица)
3:0
19 кръг
„Нефтохимик“ – „Славия“
анулиран
20 кръг
„Славия“ – ЦСКА 1948		
1:0
21 кръг
ОФК „Спартак-Плевен“ – „Славия“
0:5
22 кръг
„Славия“ – „Сокол“ (Марково)
3:1
Крайно класиране:
Отбор
м п р
1. „СЛАВИЯ“ 20 15 3

з
2

г-р
56:19

т
48

Елитна юношеска
група до 17 години
21 кръг
„Славия“ – „Спартак“ (Варна)
22 кръг
„Спартак-Пловдив“ – „Славия“
23 кръг
„Хебър“ – „Славия“		
24 кръг
„Славия“ – „Септември“ (София)
25 кръг
„Белрое“ – „Славия“		
26 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София		
27 кръг
„Национал“ (София) – „Славия“
28 кръг
„Славия“ – „Розова долина“
29 кръг
„Локомотив“ (Пловдив) – „Славия“
30 кръг
„Славия“ – „Черно море“		

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

Крайно класиране:
Отбор
м п р з г-р
т
1. „Лудогорец“ 30 23 3 4 99:11 72
…...........................................................
5. „СЛАВИЯ“ 30 16 5 9 65:36 53
Елитна юношеска
група до 15 години
21 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (София)

22 кръг
„Дунав 2010“ (Русе) – „Славия“
23 кръг
„Ботев“ (Враца) – „Славия“
24 кръг
„Славия“ – „Септември“ (София)
25 кръг
„Берое“ – „Славия“		
26 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София		
27 кръг
„Национал“ (София) – „Славия“
28 кръг
„Славия“ – „Спартак 1919“ (Плевен)
29 кръг
„Локомотив“ (Пловдив) – „Славия“
30 кръг
„Славия“ – „Черно море“		

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

Крайно класиране:
Отбор
м п р з г-р
т
1. „Лудогорец“ 30 24 5 1 78:11 77
…...........................................................
5. „Славия“
30 18 6 6 86:36 60
Софийско първенство
юноши младша възраст, зона 2,
родени 2005 и 2006 година
19 кръг
„Славия“ – „Пирин 2001“ (Благоевград)
20 кръг
„Малеш“ (Микрево) – „Славия“
21 кръг
„Славия“ – ЦСКА 1948		
22 кръг
„Локомотив“ (София) – „Славия“
23 кръг
„Славия“ – „Витоша“ (Бистрица)
24 кръг
„Беласица“ – „Славия“		
25 кръг
„Славия“ – „ДИТ“ (София)
26 кръг
„Ботев 57“ (София) – „Славия“

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

Крайно класиране:
Отбор
м п р з
г-р т
1. ЦСКА 1948 26 23 2 1 83:11 71
..................................................................
3. „Славия“
26 18 3 5 74:26 57
Софийско първенство,
деца „Б“, 1 група, 2008 г.

9:0

19 кръг:
„Славия“ – „Левски“		

1:4

20 кръг
„София Спорт“ – „Славия“
21 кръг
„Славия“ – „Витоша 13“ (София)
22 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“
23 кръг
„Славия“ – „Национал“ (София)
24 кръг
„ДИТ“ (София) – „Славия“
25 кръг
„Славия“ – „Арес“ (София)
26 кръг
„Славия“ почива

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

Крайно класиране:
Отбор
м п р з
г-р
т
1. „Левски“ 24 22 1 1
86:13 67
..................................................................
5. „Славия“ 24 14 4 6
55:30 46
Софийско първенство, футбол 11,
родени 2009 година, група „А“
10 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“
11 кръг
„Академия Септември“ – „Славия“
12 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София		
13 кръг
„Левски“ – „Славия“
14 кръг
„Славия“ – „Национал“ (София)
15 кръг
„ДИТ“ (София) – „Славия“
16 кръг
„Славия“ – „Елит“ (София)

4:0
0:4
2:0
отложен
1:1
2:0
6:0

Софийско първенство, футбол 9,
родени 2010 година, група „А“
12 кръг
„Олимпия“ (София) – „Славия“
13 кръг
„Славия“ – ЦСКА 1948		
14 кръг
„Славия“
15 кръг
„Славия“ – „Национал“ (София)
16 кръг
„Лъвчета“ (София) – „Славия“
17 кръг
„Славия“ – „Елит“ (София)
18 кръг
„ДИТ“ (София) – „Славия“

19 кръг
„Спартак“ (София) – „Славия“
20 кръг
„Славия“ – „Сердика“ (София)
21 кръг
ЦСКА-София – „Славия“		
22 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (София)

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

Купа на БФС, юноши старша
възраст „Б“, родени 2004 година
осминафинали:
ОФК „Спартак“ (Плевен) – „Славия“
„Славия“ – ОФК „Спартак“ (Плевен)
четвъртфинали:
„Славия“ – „Септември“ (София)
„Септември“ (София) – „Славия“
полуфинали:
„ЦСКА 1948“ (София) – „Славия“
„Славия“ – „ЦСКА 1948“ (София)
финал:
„Славия“ – „Левски“ (София)

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

Купа на БФС, юноши младша
възраст „Б“, родени 2006 година
осминафинали:
„Лудогорец“ – „Славия“		
„Славия“ – „Лудогорец“		

5:1
1:1

Купа на БФС, деца „Б“,
родени 2008 година
осминафинали:
„Славия“ – „Олимпия Спорт“ (Ст. Загора)
„Олимпия Спорт“ (Ст. Загора) – „Славия“
четвъртфинали:
„Славия“ – „Черноморец 1919“
„Черноморец 1919“ – „Славия“

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

2:1
1:3
почива
отложен
1:3
1:1
3:1

26 май, младите слависти
ликуват с купата на БФС
след сладка победа над
„Левски” (София) с 2:1
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Първенство

Плейофи без фойерверки
С добра игра, но и само с точка в
последната фаза от шампионата
„Славия” се завърна
в първата шестица на
българския футбол, където ѝ е мястото. Целта бе изпълнена още
преди края на редовния сезон, а натрупаният актив не даваше
основания за излишен
оптимизъм и атака на
по-високи върхове в
плейофите.
Може би затова и
представянето в мачовете от първата шестица няма да се запомни
с кой знае какво. Славистите показаха на
моменти добри игри, но
с четири загуби от пет
мача Европа бе далеч.
И като че ли и Загорчич, и футболистите
му използваха срещите
повече за обиграване
за следващото първенство, в което летвата
ще бъде вдигната повисоко. А и вниманието на клуб и фенове
очевидно бе насочено
към турнира за купата,
в който отборът, отново
отпадна злощастно в
полуфиналите (Виж на
стр. 5).
Мястото в топ 6 бе
осигурено в началото на
април в домакинството на „Арда”. В доста
нервен мач столичани
бяха по-добрият тим, но
повече от час не можеха да намерят път към
вратата на гостите от
Кърджали. В 66-ата ми-

Емил Виячки, стабилен в отбрана вкара
гола на сезона срещу
„Черно море“

Тони Тасев игра
вдъхновено,
отбеляза и 6 гола
Сн. Sportal.bg

нута най-добрият през
годината - Радослав
Кирилов, овладя една
топка по лявото крило
и намери Йон Бакеро в
наказателното поле. Испанецът нанесе труден,
но много точен удар със
завъртане и подпечата
плейофните визи.
В последния мач от
редовната фаза „белите” загубиха от „Ботев”
във Враца с драматично 1:2. Срещата вървеше 1:1 до шестата
минута на добавеното
време, когато след изстрел отдалеч точките
останаха под Околчица.
Иначе в челото на

таблицата шампионатът се бе развил така,
че в плейофите нямаше кой знае какъв залог
за разиграване. Още в
първия кръг бе ясно, че
„Лудогорец” ще триумфира с нова титла при
успех над „Славия”. В
Разград „белите” бяха
слаби и се видя, че въпреки прогреса през годината им трябва още
много, за да бъдат конкурентни на хегемона у
нас. Само след 22 минути те вече изоставаха
с 0:3, заради хаотично
представяне в защита.
Резултатът
набъбна
през втората част, пре-

ди Бакеро да вкара красив почетен гол.
В следващия двубой
в София гостуваше надъханият за третото
място „Черно море”.
Именно срещу този
съперник
славистите
показаха
потенциал.
И макар да не победиха, те се понравиха
с комбинативен стил
и завидна психическа
издържливост. А голът
на Виячки, изравнил за
крайното 1:1, със сигурност ще се бори за един
от най-красивите на отминалия сезон.
Уви, проблясъкът в
представянето бе последван от слаб мач,
този път срещу „ЦСКА
- София” на „Армията”. Хаотични действия
и немислими за професионалния футбол
грешки в защита, заради което до почивката,
както и в Разград, резултатът бе 0:3. Сетне
Кирилов върна един
гол, но до за повече нямаше сили.
Че потенциалът на
славистите е много
по-голям, се видя в последните два мча за
сезона - дербитата сре-

щу „Левски” и „Ботев”.
И макар да отстъпиха
и на двата си исторически съперници с еднакъв резултат - 1:2,
те няма от какво да се
срамуват.
„Сините”,
пристигнали на „Александър Шаламанов” на
крилете на еуфорията,
в един момент от мача
бяха в нокдаун - при 1:1
славистите се скъсаха
да пропускат и можеха
да водят с два-три гола
разлика. Но в края миг
невнимание донесе успеха на гостите.
Подобно се разви
и мачът в Пловдив в
заключителния кръг, в
който Загорчич даде
шанс за изява на няколко от младите надежди
от школата. Хубав гол
на Кристиян Добрев за
0:1 бе отменен от ВАР,
а със сериозен пропуск се отчете Димитър
Стоянов. През втората
част отново слабости
в защитата позволиха на „канарчетата” да
поведат с 2:0. До края
с попадение се отчете
дебютантът Валентин
Петров.
Иван ЖИКОВ

Статистика
Първа фаза – редовен сезон
XXV кръг – 2.04.2022 г.
„Славия“ – „Арда“
1:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки
(65 – 37.Венцислав Керчев), 29.Гьоко Зайков, 4.Людовик Соарес,
16.Кемело Нгуена (56 – 17.Ерол
Дост), 77.Георги Вълчев, 11.Кристиян Добрев (56 – 9.Мартин Петков),
20.Борислав Цонев (90+5 – 73.Иван
Минчев), 10.Радослав Кирилов (к),
7.Йон Бакеро (90+5 – 14.Никита
Николаевич).
Голмайстор: 1:0 Йон Бакеро (66).
Съдия: Васимир Ел-Хатиб.
Жълти картони: Кристиян Добрев,
Кемело Нгуена, Мартин Петков, Георги Вълчев, Ертан Томбак, Ерол
Дост, Людовик Соарес.
София, ст. „Славия“ – 250 зрители
XXVI кръг – 8.04.2022 г.
„Ботев“ (Враца) – „Славия“ 2:1
„Славия“: 12.Николай Кръстев,
18.Димитър Стоянов (46 – 83.Христо Попадийн), 29.Гьоко Зайков,
37.Венцислав Керчев, 4.Людовик
Соарес (71 – 77.Георги Вълчев),
5.Мартин Атанасов (61-к), 16.Кемело Нгуена, 88.Тони Тасев (60 –
11.Кристиян Добрев), 73.Иван Минчев (46-к) (61 – 20.Борислав Цонев), 10.Радослав Кирилов (к) (46
– 9.Мартин Петков), 7.Йон Бакеро.
Голмайстори: 1:0 Юлиан Ненов

(21), 1:1 Гьоко Зайков (69), 2:1 Виктор Василев (90+6).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Йон Бакеро, Христо Попадийн, Гьоко Зайков.
Враца, ст. „Христо Ботев“ – 1000
зрители.
Втора фаза - първа шестица
XXVII кръг – 17.04.2022 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 4:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
83.Христо Попадийн, 23.Емил Виячки (70-к), 29.Гьоко Зайков, 4.Людовик
Соарес, 5.Мартин Атанасов (46 –
7.Йон Бакеро), 19.Мартин Сораков
(46 – 11.Кристиян Добрев), 17.Ерол
Дост, 22.Дарко Тасевски (46 – 16.Кемело Нгуена), 10.Радослав Кирилов
(к) (70 – 14.Никита Николаевич),
9.Мартин Петков.
Голмайстори: 1:0 Гьоко Зайков (14аг), 2:0 Бърнард Текпетей (16), 3:0
Матиас Тисера (22), 4:0 Бърнард
Текпетей (54), 4:1 Йон Бакеро (78).
Съдия: Владимир Вълков.
Жълти картони: Мартин Атанасов,
Йон Бакеро.
Разград, ст. „Лудогорец Арена“ –
4000 зрители.
XXVIII кръг – 1.05.2022 г.
„Славия“ – „Черно море“ 1:1
„Славия“: 12.Николай Кръстев,
18.Димитър Стоянов, 23.Емил Виячки, 29.Гьоко Зайков, 4.Людовик
Соарес, 77.Георги Вълчев, 88.Тони

Тасев (82 – 11.Кристиян Добрев),
73.Иван Минчев (86 – 17.Ерол Дост),
14.Никита Николаевич (53 – 7.Йон
Бакеро), 10.Радослав Кирилов (к),
9.Мартин Петков.
Голмайстори: 0:1 Евгений Сердюк
(56), 1:1 Емил Виячки (77).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълти картони: Емил Виячки, Ерол
Дост.
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 500 зрители.
XXIX кръг – 6.05.2022 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 3:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки (к),
37.Венцислав Керчев, 4.Людовик
Соарес, 5.Мартин Атанасов (46 –
77.Георги Вълчев), 19.Мартин Сораков (46 – 11.Кристиян Добрев), 7.Йон
Бакеро, 17.Ерол Дост (70 - 73.Иван
Минчев), 88.Тони Тасев (46 – 10.Радослав Кирилов 46-к), 9.Мартин Петков (83 – 22.Дарко Тасевски).
Голмайстори: 2:0 Георги Йомов (2,
20), 3:0 Жорди Кайседо (36), 3:1 Радослав Кирилов (48).
Съдия: Иво Андреев.
Жълт картон: Георги Вълчев.
София, ст. „Българска армия“ –
600 зрители.
XXX кръг – 19.05.2022 г.
„Славия“ – „Левски“ 1:2
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 29.Гьоко Зайков,
37.Венцислав Керчев, 4.Людовик

Соарес (64 – 23.Емил Виячки),
77.Георги Вълчев (64-к), 11.Кристиян Добрев (87 – 18.Димитър
Стоянов), 73.Иван Минчев (к) (64
– 71.Кристиян Стоянов), 14.Никита
Николаевич (64 – 88.Тони Тасев),
9.Мартин Петков (87 – 19.Мартин
Сораков), 7.Йон Бакеро.
Голмайстори: 0:1 Илиян Стефанов (38), 1:1 Георги Вълчев (62-дузпа), 1:2 Филип Кръстев (83).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Иван Минчев,
Тони Тасев.
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 3500 зрители.
XXXI кръг – 22.05.2022 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“ 2:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
18.Димитър Стоянов, 23.Емил
Виячки (к), 29.Гьоко Зайков, 4.Людовик Соарес (75 – 37.Венцислав
Керчев), 17.Ерол Дост, 11.Кристиян
Добрев (75 – 19.Мартин Сораков),
14.Никита Николаевич (65 – 6.Валентин Петров), 20.Борислав Цонев (75 – 16.Кемело Нгуена), 9.Мартин Петков, 7.Йон Бакеро.
Голмайстори: 1:0 Джак Лан (53),
2:0 Николай Минков (66), 2:1 Валентин Петров (84).
Съдия: Никола Попов.
кв. Коматево – Пловдив, комплекс „Ботев 1912“ – 1200 зрители.
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а втора поредна
година „Славия“
не успя да стигне до финала за Купата.
Отново
драматично
отпадане на полуфиналите и пак малшанс.
Миналата пролет пропуск от бялата точка на
Рангелов спря „белия”
полет срещу „Арда“,
сега пък елиминция от
„ЦСКА-София“
след
разменени победи и
дузпи.
Пропуснатият
финал този път бе поболезнен, но поне ни
остави и горди след показаната воля за победа на „Армията”.
Славистите изиграха доста наивен първи
полуфинален мач на
своя стадион, в който
и късметът се усмихна на техния опонент.
В 10-ата минута „белите“ имаха чудесна
възможност да открият
резултата, но Мартин
Петков не успя да порази вратата на Евтимов
след пас на Радослав
Кирилов. След това гостите създадоха няколко
опасни положения, за
да се стигне до 22-ата
минута, когато след
прострелно подаване
пред вратата на Вуцов
Гьоко Зайков, в опита
си да изчисти топката
пред крака на Кайседо,
си вкара нелеп автогол.
В 31-ата минута Петков
отправи топовен шут от
дъгата пред вратата на
„ЦСКА-София“, но далеч от целта.
През второто полувреме „белите“ се посъживиха и опитаха да
променят
резултата.
Десетина минути след

Купа на България
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Късметът обърна гръб на
вдъхновените слависти
си мислели, че вторият
мач ще бъде протоколен, макар че в лагера
на „ЦСКА-София“ бе
доста бурно, тъй като
наставникът
Стойчо
Младенов бе хвърлил оставка. Мястото
му бе заето от англичанина Алън Пардю.
Славистите от своя
страна излязоха пределно мобилизирани.

Славистите
- и отбор, и
фенове бяха
чудесни

подновяването на играта добро влизане на
Тони Тасев завърши с
удар, който бе отразен
от Димитър Евтимов.
В 64-ата минута привържениците на „червените”, настанени в
сектор „В“ започнаха
да обстрелват терена и пистата с ракети
и парчета от седалки,
заради което мачът бе
прекъснат за повече от
пет минути. Ситуацията
бе такава, че двубоят просто трябваше
да бъде прекратен, но
Никола Попов не посмя
и след дълга пауза поднови играта. В 75-ата
минута при добро влизане отляво на капитана на „Славия“ Кирилов

отново не се стигна до
промяна на резултата.
Само 180 секунди след
това гостите очакваха дузпа в тяхна полза
при съприкосновение в
наказателното поле на
Ертан Томбак и Брадли
Мазику, но преразглеждане на ситуацията
чрез видеоповторение
не даде основение за
11-метров удар. Но такъв бе отсъден в 90-ата
минута, когато отново
Томбак бе замесен и
при лошо изчистване на
топката удари крака на
съперников футболист.
Турицов бе точен и така
без да блести неговият
тим си тръгна с комфортен аванс.
Сигурно мнозина са

Въпреки това, още в
3-ата минута Вуцов
трябваше да спасява
с прекрасен рефлекс
удар на Кайседо. Но в
следващите 9 минути
„Славия“ шокира „червените“ и заличи напълно пасива си от първата среща. Първо Тасев
умело засече хитър
пас на Кирилов в опразнения десен ъгъл на
Евтимов. Сетне параболичен удар на Минчев
от над 30 метра намери
за втори път мрежата
му! „Червените“ бяха в
нокдаун и само може да
се съжалява, че не получиха и трети гол.
През втората част
мачът бе двуостър, но
като по чудо топката не

Статистика
Първи полуфинал –
12.04.2022 г.
„Славия“ – „ЦСКАСофия“ 0:2
„Славия“: 21.Светослав
Вуцов, 3.Ертан Томбак,
23.Емил Виячки, 29.Гьоко
Зайков, 4.Людовик
Соарес, 77.Георги Вълчев
(63 – 7.Йон Бакеро),
17.Ерол Дост, 88.Тони
Тасев (63 – 11.Кристиян
Добрев), 20.Борислав
Цонев (56 – 16.Кемело
Нгуена), 10.Радослав
Кирилов (к), 9.Мартин
Петков.
Голмайстори: 0:1 Гьоко
Зайков (22-автогол), 0:2

Иван Турицов (90+2-дузпа).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Ертан
Томбак, Георги Вълчев,
Людовик Соарес.
София, ст. „Славия“ –
4000 зрители.
Втори полуфинал –
21.04.2022 г.
„ЦСКА-София“ –
„Славия“ 0:2 (7:6 след
дузпи)
„Славия“: 21.Светослав
Вуцов, 83.Христо
Попадийн (98 –
Венцислав Керчев),
23.Емил Виячки, 29.Гьоко
Зайков, 4.Людовик

Соарес, 77.Георги
Вълчев, 88.Тони Тасев (61
– 11.Кристиян Добрев),
7.Йон Бакеро (91 –
14.Микита Николаевич),
73.Иван Минчев (61
– 16.Кемело Нгуена),
10.Радослав Кирилов
(к) (116 – 18.Димитър
Стоянов), 9.Мартин
Петков.
Голмайстори: 0:1 Тони
Тасев (8), 0:2 Иван
Минчев (12).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Иван
Минчев, Светослав Вуцов,
Златомир Загорчич (на
пейката), Георги Петков
(на пейката).

София, ст. „Българска
армия“ – 1300 зрители.
При дузпите: (първи изпълняват „ЦСКА-София“)
Греъм Кери - 1:0, Георги
Вълчев - 1:1, Карло Мухар
- 2:1, Димитър Стоянов
- 2:2, Амос Юга - 3:2,
Людовик Соарес - 3:3,
Томас Лам - 4:3, Мартин
Петков - 4:4, Жорди
Кайседо - 5:4, Венцислав
Керчев - 5:5, Асен Дончев
- 6:5, Кристиян Добрев
- 6:6, Мено Кох - аут,
Микита Николаевич Димитър Евтимов спасява, Брадли Мазику - 7:6,
Кемело Нгуена - Димитър
Евтимов спасява.
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срещна мрежата на домакините за трети път,
при изстрел отдалеч на
Йон Бакеро на празна
врата. След час игра,
не напълно възстановените след травми, Иван
Минчев и Тони Тасев
трябваше да напуснат.
Това се отрази на креативността на славистите и в крайна сметка редовното време приключи при същия резултат.
В
продълженията,
грубата игра на съперника доведе до три
принудителни
смени!
Последната от тях, на
Кирилов, не позволи
да застане под рамката
неостаряващият
Георги Петков за предстоящите дузпи. При
тях славистите влязоха
без нито един от своите дузпаджии! Въпреки

И този път Георги
Вълчев не пропусна
нито един от петте
мача в турнира
това техните колеги
бяха истински мъжи и
не трепнаха дори веднъж, до несериозните
удари на Николаевич
и Нгуена. Особено при
изпълнението на белорусина, когато „Славия”
държеше в свои ръце
класирането си на финал. А там ги очакваше
любимият им съперник
„Левски“, срещу когото
славистите нямат загубен сблъсък за трофей… Но, съдбата явно
бе отредила друго.
Екип на в. „Славия"
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Победи над шампиона и носителя на
купата, но само с точка в плейофите
Акцентите в първа лига:
* „Славия“ подобри класирането си с цели пет позиции нагоре – след 11-ото място за сезон 2020/21 сега славистите са
шести. „Белите“ имат с четири
загуби по-малко в сравнение
с тогава, но пък броя на победите е идентичен – по девет.
Точковият актив сега е само
с три пункта повече. Знакови
са победите над новия-стар
шампион „Лудогорец“ у дома
(загубил точки в едва 5 от 31
срещи) и срещу новия носител
на купата „Левски“, на неговия
стадион. Само четири тима
останаха непобедени от мом-

четата на Загорчич този сезон,
но пък няма и нито един, с когото „Славия“ да не е направила
поне „хикс“.
* В плейофната фаза бе спечелена едва точка. За сравнение – предишният път, когато
славистите играха в челната
шестица и стигнаха до бронза
през сезон 2019/20, те взеха 10
точки при само едно поражение.
* Най-дългата серия без загуба през сезона е между IV и
VIII кръг, измерена с четири победи и „хикс“. Поредицата без
победа се случи на два пъти –
между XVI и XXI кръг и от XXVI

кръг до края на сезона. Втората
серия донесе на „белите“ само
точка! На практика участието в
плейофите влоши показателите на отбора както като брой
победи/загуби, така и като вкарани/получени головe. В първата шестица „Славия“ отбеляза
5 и получи цели 12 попадения,
като регистрира и най-тежката
си загуба през целия сезон – 1:4
срещу шампионите в Разград.
* „Белите“ взеха едва 23
точки от домакинските си мачове – най-слабо представяне
в сравнение с другите отбори
в „шестицата“. При гостуванията активът е 14 точки – сходен

с този на бронзовия медалист
ПФК „Ботев“, но пловдивчани
компенсират слабото си представяне навън с много силно
такова у дома – 39 точки.
* Само три победи далеч от
дома постигнаха славистите –
под Тепетата над „Локомотив“,
на „Герена“ срещу „сините“ и
срещу „Царско село“. И трите
успеха дойдоха преди новогодишната пауза като на практика през календарната 2022 г.
„Славия“ не записа победа като
гост в първенството.
* Тридесет и шестима играха с белия екип през сезона в
Първа лига. В есенните 19 мача

„СЛАВИЯ“ В ПЪРВА ЛИГА – СЕЗОН 2021/2022 г.
МАЧ ПО МАЧ
Първи етап – редовен сезон
I кръг, 24 юли 2021 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:2
(Емил Виячки, Калоян Кръстев)
II кръг, 30 юли 2021 г.
„Славия“ – „Царско село“ 0:0
III кръг, 7 август 2021 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) - „Славия“ 1:0
IV кръг, 14 август 2021 г.
„Славия“ - „Берое“ 3:2
(Тони Тасев, Радослав Кирилов, Калоян
Кръстев)
V кръг, 22 август 2021 г.
„Локомотив“ (Пд) - „Славия“ 0:1
(Людовик Соарес)
VI кръг, 27 август 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА 1948“ 2:1
(Радослав Кирилов - 2)
VII кръг, 11 септември 2021 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 1:1
(Мартин Атанасов)
VIII кръг, 19 септември 2021 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 1:0
(Тони Тасев)
IX кръг, 27 септември 2021 г.
„Локомотив“ (Сф) – „Славия“ 1:0
X кръг, 2 октомври 2021 г.
„Славия“ – „Пирин“ 1:1
(Емил Виячки)
XI кръг, 17 октомври 2021 г.
„Черно море“ – „Славия“ 1:1
(Тони Тасев)
XII кръг, 23 октомври 2021 г.
„Арда“ – „Славия“ 1:1
(Мартин Сораков)
XIII кръг, 30 октомври 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 1:0
(Иван Минчев)
XIX кръг, 6 ноември 2021 г.
„Славия“ - „Левски“ 0:1
XV кръг, 20 ноември 2021 г.
„Царско село“ - „Славия“ 2:5
(Тони Тасев - 2, Емил Стоев, Радослав
Кирилов, Питър Макрилос)
XVI кръг, 26 ноември 2021 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 0:0
XVII кръг, 30 ноември 2021 г.
„Берое“ - „Славия“ 2:1
(Питър Макрилос)
XVIII кръг, 5 декември 2021 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 1:1
(Кристиан Добрев)

XIX кръг, 11 декември 2021 г.
„ЦСКА 1948“ – „Славия“ 1:1
(Иван Минчев)
XX кръг, 20 февруари 2022 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 2:3
(Йон Бакеро, Ерол Дост)
XXI кръг, 26 февруари 2022 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 3:1
(Радослав Кирилов)
XXII кръг, 7 март 2022 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Сф) 3:0
(Тони Тасев, Борислав Цонев, Мартин
Петков)
XXIII кръг, 14 март 2022 г.
„Пирин“ - „Славия“ 0:0
XXIV кръг, 20 март 2022 г.
„Славия“ – „Черно море“ 0:1
XXV кръг, 2 април 2022 г.
„Славия“ – „Арда“ 1:0
(Йон Бакеро)
XXVI кръг, 8 април 2022 г.
„Ботев“ (Враца) - „Славия“ 2:1
(Гьоко Зайков)

10.Мартин Атанасов
11.Георги Вълчев
12.Емил Стоев
13.Венцислав Керчев
14.Кемело Нгуена
15.Кристиян Добрев
16.Людовик Соарес
17.Иван Минчев
18.Димитър Стоянов
19.Калоян Кръстев
20.Дарко Тасевски
21.Жуниор Мапуку
22.Мартин Георгиев
23.Борис Димитров
24.Георги Петков
25.Тони Иванов

мин
1645
1266
1612
1274
1552
1472
1089
1425
641

15
14
14
11
10
10
9
9
9
6
5
5
3
3
1
1

Светослав
Вуцов
записа
най-много
срещи
Снимки:
Sportal.bg

Втори етап – първа шестица
XXVII кръг, 17 април 2022 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 4:1
(Йон Бакеро)
XXVIII кръг, 1 май 2022 г.
„Славия“ – „Черно море“ 1:1
(Емил Виячки)
XXIX кръг, 6 май 2022 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 3:1
(Радослав Кирилов)
XXX кръг, 19 май 2022 г.
„Славия“ – „Левски“ 1:2
(Георги Вълчев)
XXXI кръг, 22 май 2022 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) - „Славия“ 2:1
(Валентин Петров)
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
Есен 2021 г.
Футболист		
1.Светослав Вуцов
2.Тони Тасев
3.Ертан Томбак
4.Ерол Дост		
5.Радослав Кирилов
6.Емил Виячки
7.Питър Макрилос
8.Андреа Христов
9.Мартин Сораков

107
1116
1063
990
730
266
657
451
269
385
196
148
64
6
65
9

м
19
19
18
18
18
17
17
16
16

Пролет 2022 г.
Футболист		
1.Кристиян Добрев
2.Йон Бакеро
3.Людовик Соарес
4.Светослав Вуцов
5.Георги Вълчев
6.Венцислав Керчев
7.Иван Минчев
8.Радослав Кирилов
9.Емил Виячки
10.Мартин Петков
11.Ерол Дост
12.Ертан Томбак
13.Тони Тасев

мин
682
785
927
810
785
760
508
788
721
700
648
624
406

м
11
11
10
9
9
9
9
9
9
9
8
7
7

14.Гьоко Зайков
15.Борислав Цонев
16.Мартин Атанасов
17.Мартин Сораков
18.Кемело Нгуена
19.Никита Николаевич
20.Христо Попадийн
21.Димитър Стоянов
23.Николай Кръстев
24.Мартин Георгиев
25.Денислав Жеков
26.Дарко Тасевски
27.Георги Петков
28.Кристиян Стоянов
29.Валентин Петров
30.Борис Димитров
31.Константин Иванов
Шампионат 21/22
Футболист		
1.Светослав Вуцов
2.Радослав Кирилов
3.Емил Виячки
4.Ерол Дост 1922
5.Тони Тасев
6.Ертан Томбак
7.Георги Вълчев
8.Мартин Сораков
9.Кристиян Добрев
10.Мартин Атанасов
11.Венцислав Керчев
12.Людовик Соарес
13.Иван Минчев
14.Питър Макрилос
15.Андреа Христов
16.Кемело Нгуена
17.Емил Стоев
18.Димитър Стоянов
19.Йон Бакеро
20.Мартин Петков
21.Гьоко Зайков
22.Калоян Кръстев
23.Борислав Цонев
24.Дарко Тасевски
25.Никита Николаевич
26.Мартин Георгиев
27.Жуниор Мапуку
28.Христо Попадийн
29.Борис Димитров
30.Николай Кръстев
31.Георги Петков
32.Денислав Жеков
33.Кристиян Стоянов

540
332
215
119
287
201
315
237
180
91
48
45
42
27
26
16
1

6
6
6
6
5
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

мин
2455
2340
2193

м
28
27
26
26
26
25
23
22
21
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
6
6
6
6
5
5
5
4
4
2
2
1
1

1672
2236
1901
760
948
322
1750
1584
959
1089
1425
1017
1063
506
785
700
540
385
332
241
201
155
148
315
22
180
107
48
27

Статистически обзор
бяха използвани 25 човека, а в
пролетните 11 – с пет повече!?
През втория дял четирима вратари се появиха под рамката на
вратата. С най-много минути и
мачове през сезона е вратарят
Светослав Вуцов, играл в 28 от
31 срещи.
* Четирима изиграха над
2000 минути на терена в шампионатните двубои – Светослав
Вуцов, Радослав Кирилов,
Емил Виячки и Ертан Томбак.
Още девет души записаха над
1000 игрови минути в елита.
* Вуцов запази 8 пъти мрежата си „суха“. В тези двубои
„белите“ отбелязаха 7 гола, записвайки три нулеви равенства
и пет победи. Само в 7 мача от
31 „белите“ не се разписаха.
* 18 души отбелязаха в противниковите врати в Първа
лига. От тях 11 вкараха само

по веднъж, а Георги Вълчев
направи това от дузпа (срещу
„Левски“ на 19 май у дома). За
сравнение през миналия сезон
(2020/21) голмайстори бяха
едва десет. Нападението се
справи по-добре от миналия сезон, когато отбелязаните голове в 32 мача бяха 28. Защитата
допусна с шест по-малко, но
отново, както и тогава, головата
разлика е отрицателна.
* Четирима души, дебютиращи с белия екип през пролетта,
записаха имената си като голмайстори – Йон Бакеро срещу
„ЦСКА-София“ в първия пролетен кръг у дома, Борислав
Цонев и Мартин Петков играли
за първи път с бялата фланелка срещу „Локомотив“ (София)
и Валентин Петров в последния мач за сезона в Пловдив
срещу местния „Ботев“.

34.Валентин Петров
35.Тони Иванов
36.Константин Иванов

ДИСЦИПЛИНАТА
Състезател
жк
чк
Емил Виячки
11
0
Ерол Дост		
7
1
Ертан Томбак
6
2
Георги Вълчев
6
1
Людовик Соарес
6
0
Емил Стоев		
5
0
Тони Тасев		
5
0
Светослав Вуцов
4
1
Кемело Нгуена
3
1
Андреа Христов
4
0
Питър Макрилос
4
0
Венцислав Керчев
3
0
Иван Минчев
3
0
Мартин Атанасов
3
0
Георги Петков
2
0
Йон Бакеро		
2
0
Кристиян Добрев
2
0
Радослав Кирилов
2
0
Христо Попадийн
2
0
Мартин Георгиев
0
1
Гьоко Зайков
1
0
Димитър Стоянов
1
0
Калоян Кръстев
1
0
Мартин Сораков
1
0
Мартин Петков
1
0
Общо: 85 жълти и 7 червени картона

26
9
1

1
1
1

ГОЛМАЙСТОРИТЕ
Състезател
голове
Радослав Кирилов
6 (1)
Тони Тасев		
6 (1)
Емил Виячки
3
Йон Бакеро		
3
Иван Минчев
2
Калоян Кръстев
2
Питър Макрилос
2
Борислав Цонев
1
Валентин Петров
1
Георги Вълчев
1 (1)
Гьоко Зайков
1
Емил Стоев		
1
Ерол Дост		
1
Кристиян Добрев
1
Людовик Соарес
1
Мартин Атанасов
1
Мартин Петков
1
Мартин Сораков
1
Общо:		
35 гола
Забележка: В скоби са реализираните дузпи.
Ерол Дост бе
на стабилното
си ниво през
целия сезон

ПУБЛИКАТА У ДОМА
Съперник		
зрители
Редовен сезон
„Царско село“
400
„Берое“		
800
„ЦСКА 1948“		
850
„Лудогорец“		
600
„Пирин“		
500
„Ботев“ (Вр)		
350
„Левски“		
3500
ПФК „Ботев“ (Пд)
150
„Локо“ (Пд)		
450
„ЦСКА-София“
2000
„Локо“ (Сф)		
500
„Черно море“
400
„Арда“		
250
Плейофи – първа шестица
„Черно море“
500
„Левски“		
2000
Общо: 		
13250 зрители
Забележка: Според публикации на в.
„Славия“.
Крайно класиране в ППЛ за 2021/22 г.
Отбор
м п р з г.р. т.
1.„Лудогорец“ 31 26 1 4 77-25 79
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* 17 съдии ръководиха мачовете на „Славия“ в елита. Те
показаха 85 жълти и 7 червени
картона. С най-много двубои
– 5 е Георги Гинчев, като при
него „белите“ имат 3 „хикса“
и 2 загуби. Ивайло Стоянов и
Драгомир Драганов свириха по
две срещи като във всяка от тях
са показвали по един червен
картон за „бял“ играч. Логично
от четирите мача „Славия“ има
само една победа, но пък запомняща се – срещу шампиона
„Лудогорец“ у дома. Никола
Попов е реферът, който не вдигна нито един картон на славист в единствения ръководен
мач – в последния XXXI кръг
на Коматево. С нулев актив
„Славия“ остана при съдийството на Драгомир Драганов,
Никола Попов, Иво Андреев и
Димо Димов.
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* Георги Давидов свирна
първата дузпа за „белите“ срещу „Левски“ през новия век!
Отсъденият наказателен удар
бе превърнат в гол от Вълчев.
* Рекордьор по брой картони е Емил Виячки – 11 жълти.
Ертан Томбак пък два пъти бе
отстраняван. По веднъж червения цвят видяха Светослав
Вуцов, Ерол Дост, Георги
Вълчев, Кемело Нгуена и младият Мартин Георгиев, за когото това е единственият получен
картон.
* Въпреки продължилата
през по-голямата част от сезона пандемия от коронавируса
над 13 000 зрители посетиха
мачовете на отбора на стадион „Александър Шаламанов“ –
вече официално носещ името
на легендарния защитник от
60-те на миналия век.

Със
завръщането
си Иван
Минчев
вдигна
класата на
халфовата
линия

Йон Бакеро
дебютира с гол
срещу ЦСКА-София,
сетне се разписа
още два пъти

2.„ЦСКА-София“ 31 16 10 5 42-31 58
3.ПФК „Ботев“ (Пд) 31 15 8 8 38-33 53
4.„Левски“
31 15 7 9 38-27 52
5.„Черно море“ 31 12 11 8 36-22 47
6.„СЛАВИЯ“ 31 9 10 12 35-38 37
7.„Берое“
32 11 8 13 30-33 41
8.„ЦСКА 1948“ 32 11 8 13 51-45 41
9.„Локо“ (Пд) 32 9 11 12 36-43 38
10.„Арда“
32 8 11 13 38:51 35
11.„Локо“ (Сф) 32 8 10 14 27-46 34
12.„Пирин“ 32 9 6 17 40-53 33
13.„Ботев“ (Вр) 32 6 10 16 30-55 28
14. „Царско село“32 5 11 16 22-38 26
Означения: м – мачове, п – победи, р –
равенства, з – загуби, г.р. – голова разлика,
т – точки.
Забележка: „Царско село“ изпадна и
прекрати съществуването си като клуб по
решение на собственика си. „Ботев“ (Враца)
запази елитния си статут след спечелен
бараж срещу „Етър ВТ“ с 3:2.

ТЕМИДА
Съдия
м п р з жк чк т
Георги Гинчев
5 0 3 2 12 0 3
Владимир Вълков 3 2 0 1 7 0 6
Волен Чинков
3 1 2 0 11 1 5
Георги Кабаков
3 1 1 1 11 1 4
Георги Иванов
2 0 1 1 1 1 1
Георги Давидов
2 1 0 1 8 0 3
Ивайло Стоянов
2 1 0 1 8 2 3
Драгомир Драганов 2 0 0 2 5 2 0
Васимир Ел-Хатиб 1 1 0 0 7 0 3
Станислав Тодоров 1 1 0 0 3 0 3
Ивайло Ненков
1 1 0 0 2 0 3
Красен Георгиев
1 0 1 0 3 0 1
Валентин Железов 1 0 1 0 2 0 1
Димитър Димитров 1 0 1 0 2 0 1
Димо Димов
1 0 0 1 2 0 0
Иво Андреев
1 0 0 1 1 0 0
Никола Попов
1 0 0 1 0 0 0
Означения: м – мачове, п – победи, р –
равенства, з – загуби, жк – жълти картони, чк
– червени картони, т – точки.
Статистиката подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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О

биграният
състав от миналия сезон
бе подсилен с едва
трима новодошли. От
тях чужденец е Константин Чешмеджиев.
Той идва от шампиона
на Северна Македония „Шкупи”. Централният бранител е бивш
младежки национал. В
атака ще се разчита на
Ахмед Ахмедов, досега играч на „ЦСКА-Со-

Галин на прага на 200 мача в бяло в елита,
а вековният Гошо пред ново постижение
фия“. Разбира се, найголеми надежди феновете възлагат на своя
любимец Галин Иванов. Носителят на купата със „Славия” през
2018 година започва
своя четвърти престой
в клуба на сърцето си!
Досега с белия екип

1. Георги
Петков
Вратар
Роден:
14.03.1976 г.
Официален
дебют:
20.09.1997 г.
в мача от VII
кръг на ППЛ
„Нефтохимик” – „Славия” 0:1.
Общ актив в „Славия”:
216/0
ППЛ – 193/0, КБ – 21/0, ЛЕ –
2/0
Национален отбор: 20 мача.
12. Николай
Кръстев
Вратар
Роден:
6.ХІІ.1996 г.
Официален
дебют:
08.04.2022
г. в мача от
XХVІ кръг на
ППЛ „Ботев“
(Враца) – „Славия“ 2:1.
Общ актив в „Славия”: 2/0
ППЛ – 2/0, КБ – 0/0, ЛЕ – 0/0
21.
Светослав
Вуцов
Вратар
Роден:
9.VІІ.2002 г.
Официален
дебют:
21.10.2020
г. в 1/16
финален
мач за КБ „Севлиево“ –
„Славия“ 1:5.
Общ актив в „Славия”: 60/0
ППЛ – 50/0, КБ – 10/0, ЛЕ –
0/0
Национален отбор: 3 мача.
3. Ертан
Томбак
Защитник
Роден:
1.І.1999 г.
Официален
дебют:
29.04.2019
г. в мача от
V плейофен

той има 196 шампионатни мача, като се
очаква още в началото
на новия сезон да влезе в гросмайсторския
„Клуб-200”.
След като в миналия шампионат увеличи още рекорда си по
дълголетие, сега Геор-

кръг на ППЛ: „Славия” –
„Локомотив” (Пловдив) 2:2.
Общ актив в „Славия”: 55/0
ППЛ – 50/0, КБ – 5/0, ЛЕ – 0/0
4. Людовик
Соарес
Защитник
Роден:
8.V.1994 г.
Официален
дебют:
30.07.2021 г.
в мача от IІ
кръг на ППЛ
„Славия” –
„Царско село“ 0:0.
Общ актив в „Славия”: 22/1
ППЛ – 19/1, КБ – 3/0, ЛЕ – 0/0
23. Емил
Виячки
Защитник
Роден:
18.V.1990 г.
Официален
дебют:
14.07.2019
г. в мача от I
кръг на ППЛ
„Славия” –

„Витоша” 3:2.
Общ актив в „Славия”: 82/4
ППЛ – 72/4, КБ – 10/0, ЛЕ –
0/0
37.
Венцислав
Керчев
Защитник
Роден:
2.VІ.1997 г.
Официален
дебют:
24.07.2021
г. в мача от I
кръг на ППЛ
„Левски“ – „Славия“ 1:2.
Общ актив в „Славия”: 23/0
ППЛ – 20/0, КБ – 3/0, ЛЕ – 0/0
55.
Константин
Чешмеджиев
Защитник
Роден:
29.І.1996 г.
Предстои
му дебют.

ги Петков е на прага на
ново върхово постижение. Вратарят подкарва своя 16-и сезон в
„Славия”, с което е на
второ място, заедно с
легендарните Георги
Филипов-Бако и Манол Николов-Мънето,
носители на Царска-

та купа. А, ако запише поне един мач ще
остане еднолично на
тази позиция, където
рекордьор е Панайот
Велев-Нотко със солидните 18 поредни
сезона в „бяло”, които
десният бек записва в
периода 1943-1960 г.

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”: 47/1
ППЛ – 43/1, КБ – 3/0, ЛЕ – 1/0

17. Ерол
Дост
Халф
Роден:
30.V.1999 г.
Официален
дебют:
13.02.2021
г. в мача от
XVII кръг
на ППЛ
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 0:1.
Общ актив в „Славия”: 42/2
ППЛ – 37/2, КБ – 5/0, ЛЕ – 0/0

5. Валентин
Петров
Халф
Роден:
18.ІІІ.2004 г.
Официален
дебют:
22.05.2022 г. в
мача от ХХХI
кръг на ППЛ
ПФК „Ботев“
(Пд) – „Славия“ 2:1.
Общ актив в „Славия”: 1/1
ППЛ – 1/1, КБ – 0/0, ЛЕ – 0/0

22. Дарко
Тасевски
Халф
Роден:
20.V.1984 г.
Официален
дебют:
16.02.2019
г. в мача от
XXI кръг на
ППЛ „Ботев”
(Пловдив) – „Славия” 1:0.
Общ актив в „Славия”: 46/2
ППЛ – 42/2, КБ – 4/0, ЛЕ – 0/0

8. 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”:
107/9
ППЛ – 98/8, КБ – 8/1, ЛЕ – 1/0

33. Галин
Иванов
Халф
Роден на:
15.04.1988 г.
Официален
дебют:
16.08.2008 г.
в мача от ІI
кръг на ППЛ:
„Локомотив”
(Мездра) –

14. Микита
Николаевич
Халф
Роден:
11.ІX.1997 г.
Официален
дебют:
02.04.2022
г. в мача от
XХV кръг
на ППЛ
„Славия“ –

„Арда“ 1:0.
Общ актив в „Славия”: 6/0
ППЛ – 5/0, КБ – 1/0, ЛЕ – 0/0

„Славия” 1:0.
Общ актив в „Славия”:
221/52
ППЛ – 196/44, КБ – 20/5, СК–
1/0, ЛЕ – 4/3
Национален отбор: 16 мача,
1 гол.

73. Иван
Минчев
Халф
Роден на
28.5.1991 г.
Официален
дебют:
10.09.2016 г.
в мача от VI
кръг на ППЛ
„Славия” –

Изпълнителите
„Локомотив” (Пд) 5:2.
Общ актив в „Славия”: 83/16
ППЛ – 73/13, КБ – 10/3, ЛЕ –
0/0
Национален отбор: 1 мач.
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”: 69/6
ППЛ – 58/4, КБ – 10/2, ЛЕ – 1/0

93. Кемело
Нгуена
Халф
Роден:
10.VІІ.2000 г.
Официален
дебют:
11.09.2021
г. в мача от
VІI кръг на
ППЛ „ЦСКАСофия“ – „Славия“ 1:1.
Общ актив в „Славия”: 19/0
ППЛ – 15/0, КБ – 4/0, ЛЕ – 0/0
7. Йон Бакеро
Нападател
Роден на: 5.ІХ.1996 г.
Официален дебют:
20.02.2022 г. в мача от XХ

кръг на ППЛ
„Славия“
– „ЦСКАСофия“ 2:3.
Общ актив
в „Славия”:
14/3
ППЛ – 11/3,
КБ – 3/0, ЛЕ
– 0/0
10. 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”:
105/23
ППЛ – 94/21, КБ – 11/2, ЛЕ – 0/0
Национален отбор: 7 мача,
1 гол.
11. Кристиян
Добрев
Нападател
Роден на:
27.ІV.2001 г.
Официален
дебют:
11.09.2021 г.
в мача от VІI
кръг на ППЛ
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 1:1.
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Общ актив в „Славия”: 24/1
ППЛ – 21/1, КБ – 3/0, ЛЕ – 0/0
15. Борис
Димитров
Нападател
Роден:
29.ІІІ.2004 г.
Официален
дебют:
19.09.2021 г.
в мача от VIІI
кръг на ППЛ
„Славия“ – „Лудогорец“ 1:0.
Общ актив в „Славия”: 5/0
ППЛ – 4/0, КБ – 1/0, ЛЕ – 0/0
19. Мартин
Сораков
Нападател
Роден на:
23.Х.2003 г.
Официален
дебют:
13.02.2021
г. в мача от
XVII кръг на
ППЛ „Славия“ – „ЦСКА-София“
0:1.
Общ актив в „Славия”: 37/1
ППЛ – 33/1,
КБ – 4/0, ЛЕ
– 0/0
29. Ахмед
Ахмедов
Нападател
Роден на:
4.ІІІ.1995 г.
Предстои му
дебют.
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88. Тони
Тасев
Нападател
Роден на:
25.ІІІ.1994 г.
Официален
дебют:
24.07.2021
г. в мача от I
кръг на ППЛ
„Левски“ – „Славия“ 1:2.
Общ актив в „Славия”: 31/9
ППЛ – 26/6, КБ – 5/3, ЛЕ – 0/0

Легенда: ППЛ – Първа
професионална лига; КБ
– Купа на България; СК –
Суперкупа на България,
ЛЕ – Лига Европа.
Мачове/голове - данните
са до 10 юли 2022 г. и
включват само актива със
„Славия”.
Спортно-технически щаб
Старши треньор: Златомир
Загорчич
Помощник треньор: Мартин
Кушев
Треньор на вратарите:
Радостин Станев
Кондиционен треньор:
Милан Димитрич
Администратор: Светослав
Костадинов

Страниците подготви: Камен ОГНЯНОВ

Радослав Кирилов отново получи
признанието на привържениците

Н

еусетно измина
още един сезон,
а с това в историята влезе поредното
издание на надпреварата на НКС „Любимец
на Публиката“. Вече 18
години във форума към
сайта slaviasofia.com се
провеждат
седмични
анкети по определен

регламент и в края на
шампионата се обявява
победителят.
През тази година активността леко се повиши – 15% повече потребители взеха участие в
сравнение с миналия
сезон, при 3 официални
мача по-малко. Класирането включи 32 име-

на, като за отбелязване
е, че само четирима
футболисти напуснаха
по време на сезона, което е много положително
в сравнение с текучеството предишни години.
За втори пореден
път първенец стана Радослав Кирилов. През
сезона той показа затвърждаване на добрата
форма и това резонно
му донесе и капитанската лента след продажбата на Андреа Христов, както и редовно
внимание от националния селекционер Ясен
Петров.
Подгласник
отново
е вратарят Светослав
Вуцов, който помогна за
спечелването на много
точки с изявите си. Стабилен на поста си, той
също бе част от трикольорите. Не случайно
през голяма част от се-

зона оглавяваше и кла- лов, Бакеро.
сирането. Трети остана
Със спечелената налятното
попълнение, града Кирилов изравни
Тони Тасев, който пас- Благой Георгиев и Гана идеално на отбора лин Иванов, които също
и бързо се вписа в схемата на старши треньо- имат по две отличия.
ра Златомир Загорчич. Пред тях по този показаВкара изключително ва- тел със своите 3 първи
жни голове и се утвърди места остава ветеранът
като играч, без когото Георги Петков. Следване можем. Постоянните щото издание на „Любиизяви на Емил Виячки, мец на Публиката“ ще
Питър Макрилос и Иван започне с новия сезон.
Минчев им осигуриха
Здравко БОДЖОВ
място в шестицата.
Призова десетка 2021/22 г.
Идеалният отбор е в
1. Радослав Кирилов - 610 точки
иновативна
2. Светослав Вуцов - 469
схема 2-5-3:
3. Тони Тасев - 286
Вуцов - Ви4. Емил Виячки - 279
ячки, Соа5. Питър Макрилос - 146
рес - Дост,
6. Иван Минчев - 140
Минчев,
7. Валентин Петров - 93
Макрилос,
8. Йон Бакеро - 82
В. Петров,
9. Людовик Соарес - 79
Добрев - Та10. Кристиан Добрев - 75
сев, Кири-
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Андрей
Желязков:

Юбилей

„Гордея се, че съм
рекордьор на „Славия”
- Андрей Желязков е роден на 9 юли 1952 година в град Раднево.
- В „А” група дебютира през лятото на 1971 г. До края на кариерата си в
България играе само за „Славия”, където в периода: 1971-81, 1984-85 и
1988-89 година записва рекордните 338 мача и 134 гола.
- Вицешампион за 1980 г. и бронзов медалист: 1973 и 1975 г.
- Печели купата на страната за 1975 и 1980 г. Финалист е през 1972 и 1981
г. Славистки рекордьор с 46 гола в турнира.
- С 11 мача и 2 гола в евротурнирите. Четвъртфиналист в надпреварата
за КНК през 1980/81 г.
- Записва 12 мача с 1 гол за Балканската клубна купа. Носител на трофея
за 1988 година, финалист през 1977 г.
- Победител в група в надпреварата „УЕФА-Интертото” през 1977 г. Общо
бележи 11 гола в проявата.
- Футболист номер една на страната за 1980 г.
- В националния отбор има следния актив: 54 мача с 14 гола в „А” отбора,
като в 14 двубоя е капитан. Участник на Световното първенство в Мексико през 1986 година с 3 мача. Записва и една среща в „Б” тима, както и
12 в младежката селекция.
- В периода 1981-84 година играе във „Фейенорд”. За тима от Ротердам
има 76 мача и 30 гола за първенство. Първенец и носител на купата на
Нидерландия за 1984 г., вицешампион през 1983 г.

В

днешно време
думата легенда се използва
под път и над път. Но,
когато става дума за
личност от калибъра
на Андрей Желязков
тя пасва като дялан
камък. Какъвто бе той
самият във всички час-

ти на терена. Справяше
се умело и като вещ
дирегинт на атаката, и
като водещ реализатор, а и като последен в
защитата, в края на кариерата си. Пример за
истински професионалист. На славистите от
моето поколение той бе

Освен в любимата „Славия” Жужо е ключова фигура и в историята на „Фейенорд”. За привличането
в колоса от Ротердам той споделя: „Треньор им бе
Вацлав Йежик. Той ме гледал срещу сънародниците си от „Спарта” (Прага) и харесал моята игра.
След това, като ни разузнавали, отново ме видели и така стана трансферът, без да съм играл
срещу тях. Излязох късно в чужбина, тогаво имаше таван, трябваше да си навършил 28 години за
да те пуснат. Бях много амбициран да се представя добре. В първата година играх изтеглен
зад централния нападател и в 20 мача вкарах 12
гола, само от игра. Същият сезон едно мое попадение бе избрано за гол на годината. Бях получил
топката, обърнат гърбом към вратата, сетне я
подхвърлих нагоре два пъти и със задна ножица я
забих в далечния ъгъл. После ме контузиха тежко. При една висока топка пазачът ми се стовари
върху глезена ми. Изпаднах в безсъзнание. Оказа
се, че съм успял да сваля топката и е станал гол
от ситуацията. Това бе много лоша травма, дори
мислех, че няма да се възтановя.”

Рамо до рамо с Кройф,
партньор на Гулит

Но той не само, че се върна на терена, но и триумфира с титлата и купата през 1984 година. „Да,
явно трябваше да отида в чужбина за да стана
шампион. Когато прегърнахме титлата на площада пред кметството се събраха над 50 000
души. Излязохме на балкона. Феновете, скандираха имената ни, ние им давахме сувенири на клуба.
Като свършиха си метнахме и вратовръзките.
Настана страхотно меле за този ценен сувенир.
Но мисля, че предната година, играехме по-кра-

нашият детски герой. С
хлапетата от махалата
си изрязвахме снимки
от вестниците на него
и на другите от звездния „бял” отбор. Затова,
когато преди две десетилетия Жужо прие с
радост да се видим за
интервю за юбилея му,

вълнението ми бе обяснимо. Мога да кажа спокойно, че в последвалите години се възприемаме като приятели.
Взаимного ни уважение
се изразяваше и във
факта, че той винаги се
отзоваше на славистки
срещи, когато го канех.

С Йохан Кройф след тренировка на „Фейенорд” в златния сезон 1983/84, завършил с
титла и купа за гранда от Ротердам
сиво, по-зрелищно, но пак, както и със „Славия“,
станахме сребърни медалисти. Тогава ключово бе
партрьорството ми с Вили ван Ханегем, световен вицешампион. На следващата година бяхме и
малко по-прагматични, и триумфирахме.
В този състав той играе с легендарния Йохан
Кройф, а сред младите е и друга бъдеща „Златна
топка” Рууд Гулит. „Това са големи личности, споделя Жужо - за тях всичко е казано. Човек трябва
сам да го разбере за да го почувства. На терена е
удоволствие да играеш с тях. Тогава в тима бяхме шест-седем национали, сред тях: капитанът
на нидерландците Бен Ванщекерс, този на Дания
Иван Нилсен. Излизахме заедно и след срещите,
гостувахме си, познаваха се семействата ни. В
дебюта ми през юни 1981 г. на турнир в Милано
в тима бяха и други легенди на „лалетата”: Рууд
Крол и Ари Хаан. Но да играя с Кройф, беше сбъднат сън. Научих толкова много неща от него”.

В личен план за мен бе
голяма чест, когато, аз
порасналото вече дете,
поставих своя автограф за него в книгата
си „Един век футбол в
бяло”. Но той - Жужо,
далеч преди това бе оставил своя отпечатък в
историята на „Славия”.
Сега, когато отбелязваме неговата 70-а годишнина ще върна лентата
назад и ще представя
някои от неговите споделени мисли за любимия ни клуб, изречени
от него в разговорите
ни.
„Голямо
щастие
бе за мен, че през лятото на 1971 година,
откровено връща лентата назад Желязков,
че такъв отбор, като
„Славия”, ме бе привлякал. Като видях
големите личности в
съблекалнята, които
бях гледал само по телевизията направо се
сепнах. Имаше и забавни моменти. Играехме
във волейболната зала
под сектор „А” и един
от опитните играчи
Еми Манолов, понеже
много бързо говори, ми
каза от Желязков някак
Жужо и от там тръгна
прякорът. Та той ми
е „кръстник”. По това
време още бе обединеният отбор – „ЖСК Славия” с големи играчи. Но тогава и късметът малко ми помогна. На следващия ден
стана разделението,
една промяна посрещната с облекчение от
привържениците,
но
тимът остана само
с ...13 футболисти.
Треньорът Александър
Илиев рискува като
заложи на мен. Налагаше ме като титуляр
и така се утвърдих.”
Още в дебютния си сезон Жужо е на терена
в 31 мача и вкарва 10
гола. А след три лета
изгригна с други три
попадения във финала
за купата срещу софийския „Локомотив” за 3:2:
„Това наистина бе
един
фантастичен
мач. Два пъти ни повеждаха. Накрая бе 2:1
за тях, бяхме с десет
души на терена, дори
„железничарите” ни говореха: „Хайде слагайта масата за банкета
ни”. Е, развалихме им
празника. Успях да
вкарам двата победни

Юбилей
гола. Като преди това
бях добавил и още
един. Незабравим мач”.
Спомням си, как веднъж му показах снимка от двубоя, на която
той наобиколен от пет
противникови играчи,
все пак отбелязва гол?!
Жужо скромно продължи темата: „Това трябва да е изравнителния
гол. Просто имах късмет. На мен на финали
явно ми върви. Срещу
„Берое” през 1980 година отбелязах два гола
до почивката, а после
подадох на Чаво за 3:1,
с който резултат спечелихме купата”.
Във всеки разговор
той споменава 1980 година. По всеобщо мнение тогава славистите
имат най-силният отбор. Но какво попречи
да станат шампиони?
„Същата година спечелихме всичко, с горчивина се връща назад
юбилярът – купата,
имахме най-добра защита, най-резултатно
нападение, станахме
Столичен
първенец,
Гугалов бе обявен за
най-добър вратар, аз
бях футболист на годината, имахме наймного победи, бихме и
ЦСКА, но титлата им
дадоха на тях. Много
е говорено за тази несправедливост, мога
да кажа само, че това
не е единственият случай. Имахме наистина
възможност да станем първи, но в няколко мача в провинцията
очевидно ни попречиха.
Няма да забравя един
двубой в Плевен, друг
във Враца... Включваха се тъмните сили,
най-вече с помощта на
„чернодрешковците”,
правеха го много добре, знаеха как. Нямаше как да реагираме,
властта беше еднолична. Твърдя,че около
пет-шест години бяхме най-грамотният
тим у нас. Може да се
види статистиката
от този период, която
показва, че имаме превъзходство над двата
така наречени грандове. На полусезона
през 1975 година бяхме
есенни първенци, но
останахме на 3 точки
от титлата накрая.
Просто не ни допуснаха. Играехме само с
футболни средства.

Тогава имаше голяма
намеса „отгоре”. Административно лансираха определени отбори.
Едно потвърждение са
хубавите ни мачове в
Европа. Елиминирахме
„Спарта” (Прага), „Легия” (Варшава), „Хамбургер ШФ”, „Малмьо”,
„Грасхопърс”, победихме „Фейенорд” и така
нататък. И досега
твърдя, че ако играехме двамата с Ваньо
Костов щяхме да елиминираме и ротердамския клуб. След като на
реванша със „Спарта”
само за 8 минути направихме 3:0 съдията
се уплаши и ни изгони
от игра. Чехите бяха
много грамотен отбор имаха четири-пет
национали европейски
шампиони. Но ги надиграхме
тотално.
Жалко, че не само не
участвах в двубоите с
холандците, но бях наказан за общо 5 мача.”
За всички слависти
той завинаги остава и
като рекордьор в двете
почетни ранглисти на
клуба: „Това постижение остава завинаги.
За младите, които
не са ме гледали. То е
и доказателство, че
действително си дал
нещо на клуба. „Славия” ме изгради не само
като състезател, там

израстнах и като човек. Оформих се като
личност, създадох семейство. Дали тези
338 шампионатни мача
и 134 гола с бялата
фланелка ще бъдат
подобрени
някога?
Дано, но за това младите трябва да имат
амбиция. Днес реалностите са такива, че не
съществуват понятия
като клубна вярност,
пък и съвременният
футбол
предполага
едно често сменяне на
клубовете. Аз никога
не съм съжалявал, че
у нас съм играл единствено за „Славия”.
Че не съм отишъл в
друг клуб. Наистина,
не станах шампион, но
това не е най-важното.”
Първият път, когато разговаряхме преди две десетилетия, го
върнах към награждаването през 1996 година, когато публиката
на „Славия” скандира
и неговото име, макар
тогава да беше на работа в „синия” съперник от София. „Много
добре си спомням този
момент. Чух скандиранията на хората. Това
бе едно голямо признание за мен. Винаги съм
се раздавал като играч
и те не бяха го забравили. Това тяхно от-
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Запазената му марка – образцов отскок
и нов гол за „Славия”

ношение може само да
ме радва. И сега като
мина покрай стадиона
на „Славия” сърцето
ми трепва. Все пак,
това са толкова години, толкова мачове,
толкова спомени...”.

Честит
юбилей,
Жужо и да те радва още
дълги години любимият
клуб!
Страниците
подготви:
Камен Огнянов

С трайна диря и в националния отбор игра
като равен с Диего Марадона на Световното

10 юни 1986 година, България - Аржентина
0:2 в мач от световното първенство
през 1986 г. ювелирен шпагат на Андрей
Желязков и Диего Марадона губи топката

За последен път с Жужо се видяхме на мач на
трикольорите миналата есен. Двамата бяхме в сектор „А” на националния стадион. Около нас потискащо пустеещите седалки на съоръжението. Споделих
му за онзи мач срещу ФРГ на 3 декември 1980 година, когато пак тук, той изведе с капитанската лента
селекцията ни пред пълните трибуни, като тъжен
контраст. Заредихме се с нещо положително, поне.
А относно националния отбор Желязков ми е споделял през годините:
„Всеки път, когато получавах повиквателна за
мен бе едно голямо щастие. Още като дете съм
мечтал за тази чест. След това исках да отбележа гол, после още един, да изведа тима с капитанската лента. Винаги съм си поставял следващата цел. Когато си я постигнал изпитваш едно
вътрешно удовлетворение. Защото си вложил
голяма доза труд. Трябва, разбира се да има и талант. Много са щастливите моменти в националния, имало е разбира се и тъжни мигове. Най-радостен съм бил, когато на 1 юни 1985 година победихме Югославия с 2:1 на стадион „Васил Левски”
пред 65 000 зрители и се класирахме за световното в Мексико. От Мундиала помня двубоя ми с Диего Марадона, един фантастичен играч. Трябваше
да го пазя и мисля, че се представих добре.”.
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Ветерани  Фенове  Нов сезон

Ветераните участваха
в благородна мисия
На 29 май сборна селекция от бивши играчи
на „Славия” взе участие в приятелски футболен двубой в Троян.
Съперник на „белите”,
водени от наставника
си Владко Шаламанов,
бяха ветераните на местния „Чавдар”. Поводът
бе отдаване на уважение
към доайена на футбола в града Александър
Николов, който почина в
началото на 2021 година след боледуване от
КОВИД-19. Пред пълните трибуни на градския
стадион двата отбора
спретнаха истинско шоу

завършвайки
наравно
3:3. Славистките голове
реализираха:
Чавдар
Янков, Здравко Лазаров
и Петър Димитров. При
дузпите точни за гостите бяха Иван Редовски,
Богомил Дяков, Петър
Димитров,
Руджерио
Перейра и Георги Пеев.
Основна заслуга за
проявата имаше помощник-треньорът
на
„Славия” Мартин Кушев,
чиито първи футболни
стъпки са именно тук,
затова той взе участие
и в двата състава. След
края на срещата купата
бе връчена на първия

бразилец в родния футбол, славистът
Джери
Перейра, който
после джентълменски я предаде на представител на домакините.
За феновете
на „Славия” информацията за
игран мач на ветераните се прие много
добре и вече от агитката се стягат да ходят на
официални срещи, и на
тази „бяла” формация.
Дано добрата инициатива да продължи!

Турнирът „Купа на белите герои” изпълнен със съдържание

В

Част от участниците в турнира преди неговото откриване

ече шеста година, в чест на
рождения ден на
клуба, фенове слависти
съставят отбори, които
мерят сили по между си.
Надпревата е с идея да
се покаже отдадеността
към „Славия”. Този път
турнирът бе по-специален, защото за първи
път е наречен – „Купа
на белите герои”. Име,
носещо в себе си паметта за футболисти и привърженици, които вече

не са сред нас. След
оспорвани мачове, проведени навръх 10 април,
първенец със сърцата и
постоянна игра заслужено стана „Княжево
Бойс”. На финала те победиха „Слависти” с 4:2.
Поздравления за малките „лъвове”. Показаха,
че бъдещето е пред
тях. Браво на Ивайло
Стоянов и целия отбор.
Аплодисменти и за вицешампионите с капитан
Георги Грудев-младши,

които не се предадоха и
се бориха с всички сили.
Поредно достойно представяне за тима.
Приза за голмайстор
с 9 попадения заслужи Мартин Аксентиев
от „Юношите”. Това е
второ отличие за него!
С най-малко допуснати
голове (4 за целия турнир), купата за вратар
грабна Мартин Христов
от шампионите.
Поздравления
за
всички десет отбора,

Ветераните на „Славия”, отляво надясно
първи ред клекнали: Михаил Захариев, Йордан
Петков, Георги Иванов, Стоян Ацаров и
Здравко Лазаров. Втори ред прави: Ивелин
Пенев, Даниел Златков, Стефано Кунчев,
Чавдар Янков, Георги Владимиров и Мартин
Кушев.
Сн: Троян експрес – Ивайло Тодоров
участници и публика,
които помогнаха всичко да премине чудесно.
Въпреки лошото време
проявата изпълни основната си цел, а именно да събере слависти,
които да се забавляват.
Не на последно място благодарности и за
всички, които помогнаха
за организирането на
надпреварата.
Важно
е да се изтъкне, че 500
лв. от събраните пари за
турнира са преведени
по сметката на баскетболен клуб „Славия” в
памет на нашия приятел
Васко Йотов.
В заключение, организаторите отбелязват,
че когато славистите са
сплотени, любовта към
клуба ще бъде по-силна. И си дават обещание, че другата година
турнирът ще бъде още
по-стойностен.
Димитър МОТЕВ

Контролите на ПФК „Славия“ – лято 2022
19 юни, Банско,
комплекс „Евима“ („Пири“)
„Славия“ – „Спартак (Варна) 1:2
„Славия“ (стартов състав): Георги
Петков, Ертан Томбак, Емил Виячки,
Мохамед Сар, Людовик Соарес,
Йон Бакеро, Кемело Нгуена, Иван
Минчев, Тони Тасев, Емил Стоев,
Ахмед Ахмедов.
Голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов
(12), 1:1 Ромеш Ивей (23), 1:2
Божидар Васев (65).
23 юни, Банско,
комплекс „Евима“ („Пири“)
„Славия“ – „Монтана“ 1:1
„Славия“: Светослав Вуцов, Ертан
Томбак, Емил Виячки, Константин
Чешмеджиев, Людовик Соарес,
Ерол Дост, Георги Вълчев, Иван

Минчев, Тони Тасев, Радослав
Кирилов, Ахмед Ахмедов (Николай
Кръстев, Йон Бакеро, Кристиян
Добрев, Кемело Нгуена, Димитър
Стоянов, Дарко Тасевски, Христо
Попадийн, Кристиян Стоянов,
Емил Стоев, Константин Иванов,
Венцислав Керчев).
Голмайстори: 0:1 Тони Иванов (38),
1:1 Кристиян Добрев (88).
27 юни, Рила
„Славия“ – „Арда“ 1:0
„Славия“: Светослав Вуцов,
Ертан Томбак, Емил Виячки,
Георги Вълчев, Людовик Соарес,
Кристиян Стоянов, Иван Минчев,
Йон Бакеро, Кристиян Добрев,
Радослав Кирилов, Ахмед Ахмедов
(Тони Тасев, Георги Петков, Ерол

Дост, Мартин Сораков, Никита
Николаевич).
Голмайстор: 1:0 Радослав Кирилов
(45-дузпа).
28 юни, Банско,
комплекс „Евима“ („Пири“)
„Славия“ – „Хебър“ 1:2 (3 х 30
минути)
„Славия“: Светослав Вуцов,
Христо
Попадийн,
Валентин
Петров,
Константин
Иванов,
Венцислав Керчев, Кемело Нгуена,
Ерол Дост, Емил Стоев, Мартин
Сораков, Дарко Тасевски, Мартин
Петков (Кристиян Добрев, Борис
Димитров, Никита Николаевич, Йон
Бакеро).
Голмайстори: 0:2 Тодор Чаворски
(18, 45-дузпа), 1:2 Емил Стоев

(70-дузпа).
1 юли, София,
ст. „Ал. Шаламанов“
„Славия“ – „Спортист“ (Своге)
3:0
„Славия“: Светослав Вуцов, Ертан
Томбак, Емил Виячки, Константин
Чешмеджиев, Людовик Соарес,
Кристиян Стоянов, Йон Бакеро,
Иван Минчев, Радослав Кирилов,
Тони Тасев, Ахмед Ахмедов
(Ерол Дост, Галин Иванов, Христо
Попадийн, Венцислав Керчев,
Георги Вълчев, Валентин Петров,
Дарко Тасевски, Кемело Нгуена,
Емил Стоев)
Голмайстори: 1:0 Йон Бакеро
(11), 2:0 Георги Вълчев (55), 3:0
Валентин Петров (67).

Жребият на
„белите“ за
сезон 2022/23 в
Първа лига
I кръг
„Спартак“ (Варна) – „Славия“
II кръг
„Черно море“ – „Славия“
III кръг
„Славия“ – „Левски“
IV кръг
„Пирин“ – „Славия“
V кръг
„Славия“ – „Лудогорец“
VI кръг
„Хебър“ – „Славия“
VII кръг
„Славия“ – „Ботев“ (Враца)
VIII кръг
„Арда“ – „Славия“
IX кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (Сф)
X кръг
„ЦСКА-София“ – „Славия“
XI кръг
„Славия“ – „Берое“
XII кръг
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“
XIII кръг
„Славия“ – „Септември“ (Сф)
XIV кръг
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“
XV кръг
„Славия“ – „ЦСКА 1948“
Забележки:
* „Хебър“ и „Септември“ са заявили националния стадион „Васил
Левски“ за домакинствата си.
„ЦСКА 1948“ играе на ст. „Витоша“
в Бистрица.
* Регламентът предвижда редовен сезон от 30 кръга, след който
отборите се разделят в три групи.
В първата шестица (1-6 място в
редовния сезон) се играе само по
веднъж всеки срещу всеки; втора
четворка (7-10 място) с мачове на
разменено гостуване и плейаутна
група (11-16 място), в която отборите се срещат по веднъж. В крайното
класиране последните два тима от
плейаутната група изпадат директно във Втора лига, а 14-ият играе
бараж за оставане. Седмият във
втората четворка играе плейоф
за евроквота с третия от първата
шестица.

С

ъ с т ез ат ел к и те на „Славия”
успяха да спечелят отново бронзовия
медал в държавното
първенство. Успехът е
под №10 в клубната история. Общо са толкова
и сребърните отличия.
Като ги добавим и към
рекордните 15 шампионски трофея се виждат
богатите традиции на
дружеството. Тези общо
35 отличия са белег и за
постоянство през изминалите години. В този
аспект е и дублирането на трофея за втори
пореден път, заедно и
с неговия аналог в турнира за купата. Но триумфът този сезон е и с
друга стойност. Той бе
постигнат в условията
на несигурност в клуба.
Тя бе породена от непрежалимата загуба на
отдадения на каузата
президент Васил Йотов.
Достоен за уважение в
този случай е фактът, че
никой в клуба не развя
примиренческо знаме,
а с помощта и на феновете сезонът бе спасен.
Ръководство, треньори
и състезателки пък дадоха своя принос той да
бъде завършен подобаващо.
Походът към отличието започна на 8 април
повече от рутинно. В
зала „Триадица” срещу
съгражданките от „Шампион 2006” бе постигнат
разгром: 83:50. Убедителната победа в първия мач от серията бе
постигната методично.
Равностойна бе първата четвърт, която даде
само две точки аванс за
славистките, преди във
втората серия от 8:0 на
символичния домакин
да даде добра преднина на почивката - 38:29.
След антракта момичетата на Георги Божков натиснаха по-сериозно и бързо разликата
набъбна и до края на
двубоя се увеличаваше. Отличен мач направи Виолета Григорова с
23 точки и 7 борби, 13
вкара Мария Светославова, а всички 12 баскетболистки на „Славия” влязоха в игра.
От
статистическа
гледна точка впечатляват и солидните 13
тройки за успеха, с 46%
успеваемост, а освен
това „белите” овладяха
40 борби и направиха
25 асистенции!

Баскетбол
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Капитанът Вероника Джикова (6) току-що е
вдигнала трофея пред ликуващите съотборнички. Пред отляво надясно: Патриция Балова,
Виолета Григорова, Мария Светославова, Валентина Горанова, Дарина Кочева, Мина Василева, Валентина Веселинова, Елена Драгоева,
Анджела Стамболян и Йоланда Косса.

Юбилеен бронз
Поговорката,
че
„много хубаво, не е на
хубаво” се видя три
дни по-късно. „Шампион 2006” взе реванш с
68:59 и вкара серията
в последен трети сблъсък. Още до почивката
пасивът на славистките
бе 29:36, а до края той
не бе стопен. Отличи
се с играта си Йоланда Косса с 24 точки, а
16 добави Виолета Григорова, отчела се и с 10
борби. Вероника Джикова записа 11 точки.
На 14 април в изключително оспорван
двубой в пълната зала
„Триадица“ славистките постигнаха своето,
като надвиха опонента
си с 67:61. Мотивацията
на баскетболистките в
бяло бе на топ ниво и те
дръпнаха още в началото с 12:4. В последвалите минути „Шампион
2006” изравни играта и
се доближи само на 3
точки, но след тройка
със сирената на Мария
Светославова, след де-

сет минути игра авансът бе 15:9. Малко след
началото на втория период „Славия” поведе
с двуцифрена разлика,
но точно тук съперничките се „върнаха в мача”
и поведоха. Последваха
оспорвани минути, но в

даде своето и преди
последната част резултатът бе 53:46 в тяхна
полза. Ключов момент
настъпи при 58:55, когато последваха почти
три минути без точка и
за двата отбора, преди
серията да бъде прекъсната от тройка за
„белите” на Валентина
Горанова. Важен кош
отбеляза и Вероника
Джикова за 65:61. В
следващата атака съперникът не успя да се
разпише. Сетне от наказателни удари бяха
добавени нови две точки и постепенно дойде
времето за радостта за
„Славия” и нейните привърженици. За успеха
Йоланда Косса бе найрезултатна с 15 точки,
а 10 добави Дарина
Кочева. Виолета Григорова пък записа дабълдабъл от 14 точки и 11
борби.
Камен ОГНЯНОВ

„Славия” - носител на бронзов медал в първенството. Отляво надясно първи ред седнали: Анджела Стамболян, Валентина Горанова, Патриция Балова, Валентина Веселинова, Вероника Джикова (капитан) и
Йоланда Косса. Втори ред прави: Гиргина Скерлатова (мениджър), Михаил Йотов (член на УС), Александър Апостолов (треньор), Елена Драгоева, Дарина Кочева, Мина Василева, Георги Божков (старши треньор),
Виолета Григорова, Мария Светославова, Радина Николова (фен), Константина Какогиани и Костадин Германов (кондиционен треньор).

Георги
Божков:

„Това, което трябваше да направим, го
направихме.
По-важното е, че клубът
оцеля – сподели след
успеха
развълнуван
наставникът на „белите”. Загубата на президента Васил Йотов,

края на полувремето
„белите“ успяха да си
върнат
водачеството
при 34:31.
След паузата славистката тактика заложи
и на стрелба от далечно разстояние. Това

13

от ядро„Направихме това, лен
то на тима.
което трябваше” Си напомощта
Джико-

бе голям удар и шок за
нас. Той ми бе и много
близък приятел. Слава
Богу, успяхме да се съвземем. Клубът оцеля с
помощта на Мишо Йотов – синът му, а и на
феновете на „Славия”.
Това е важно, както и че
има едно ядро от млади
състезателки, които
трябва да свикнат, че
във всеки мач трябва
да играят женски баскетбол, а не девически

„, заяви Божков.
Относно финала за
бронза опитният спец
разкри важните детайли:
„Беше много интересен
мач и с пълна зала. Благодаря на агитката ни.
Атмосферата бе много
добра, противникът –
също. Имахме добри нападения. Искаше ми се
младите момичета, да
бъдат малко по-тактически ориентирани. Но
общо-взето съм дово-

ва
нещата
стават малко по-различни, разбира се.“
Спечелилият вече 13
медала със „Славия” в
женското направление
треньор бе лаконичен
за своето бъдеще в клуба: „Мисля, че каквото
успях да помогна - и
на треньорите, и на
баскетболистките, го
направих. Сега ще си
почивам и на малко покъсен етап ще мисля
какво да правя“.
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Хокей на лед

Трета титла за „бялата“
хокейна школа този сезон!

„Белите“ шампиони до 16 години. Отляво надясно първи ред клекнали: Мария Руневска, Ангел Ненков (вратар), Александър Станимиров,
Виктор Рангелов (вратар) и Денис Младенов. Втори ред прави: Симона
Аспарухова, Борис Младенов, Явор Симеонов, Любомир Аспарухов,
Мартин Миланов (треньор и президент на клуба), Александър Кожухаров,
Даниел Кръстев и Александър Кемилев.
Славистите грабнаха златото на държавното първенство във
възрастовата група до
16 години, изпреварвайки отборите на НСА,
„Ирбис-Скейт“, ЦСКА и
„Балкан“ (Ботевград).
Във финала срещу НСА
на 2 април на своята
пързалка „белите” постигнаха разгромяваща
победа с 11:4!

В отбора са първата
ни медалистка на олимпиада за младежи и девойки - Мария Руневска,
за която писахме преди
две години, която взе
участие и на световното първенство за жени
тази пролет в София
(четете отделно в
карето), както и играещият редовно в мъжкия
отбор на „белите вълци“

Александър Кожухаров,
попаднал в състава на
световното за мъже в
Рейкявик.
Голмайстор на шампионата стана Алекса
ндър Станимиров с
64 точки (36 гола и 28
асистенции). Както вече
отбелязахме в миналия
брой на вестника той е
голмайстор и в шампионския отбор на клуба

до 18 г. Най-добър вратар на първенството пък
е друг славист - Виктор
Рангелов, а най-силен
защитник стана хокеистът на НСА Александър
Александров.
Във
възрастовата група до 12 години,
където шампиони станаха младите хокеисти на „Ирбис-Скейт“,
„Славия“ завърши на
трето място в „А“ група с актив от 7 точки, а

славистката Виктория
Георгиева бе отличена
с наградата за най-добър защитник на шампионата.
Най-слабото класиране на „бялата“ школа,
през вече завършилия
хокеен сезон 2021/2022
година, е при 14-годишните – 4 място от 6 отбора. В тази възраст
първата позиция спечели НСА.

Младата славистка Виктория Георгиева –
най-добър защитник на първенството при
12-годишните този сезон

Национали

Жените са последни в София,
а мъжете оцеляха в Рейкявик
Женският национален отбор на България
завърши последен при
домакинството си на
световното
първенство в трета дивизия,
група „А“, състояло
се в столичния Зимен
дворец от 4 до 9 април. Участваха само
три отбора – Белгия,
Литва и българките.
Съперниците изиграха
по два мача на принципа „всеки срещу всеки”
с останалите в групата.
Срещу белгийките, които спечелиха групата,
нашите регистрираха
поражения на два пъти
по 0:8. Срещу Литва в
първия двубой загубата
бе с 3:8, а във втория
българките пропуснаха шанса си да вземат
нещо повече, отстъпвайки с 2:3.

Мария Руневска (вляво) с отличието от международната федерация (IIHF) за най-добър
състезател на българския отбор
В този втори мач по-късно бе избрана за
първия гол за нашия най-добър състезател
отбор постигна млада- от отбора на България
та надежда на „Славия“ и бе наградена с чаМария Руневска, която совник Tissot от меж-

дународната
федерация по
хокей на лед
(на снимката).
Водещ реализатор за българския отбор на
първенството с
три попадения
е 27-годишната
Мирела Зарева,
излязла
също
от школата на
„Славия“.
Мъжкият национален отбор
постигна само
една победа (6:2
срещу Мексико)
на световното във втора дивизия (група Б)
в Рейкявик, Исландия
(18-23 април). Успехът
срещу
мексиканците
гарантира мястото на
нашите в дивизията и
през следващия сезон.

В останалите двубои
българите отстъпваха
сериозно на съперниците си, което личи и
по резултатите в тях
– поражения с 3:10 от
Грузия, 0:11 от Белгия
и 2:10 от Исландия.
Домакините
спечелиха групата и се качват
в по-горното стъпало
през следващата година. В тимовия лист
на България имаше
само двама настоящи
слависти – вратарят
Андреа Карабаджаков
на 17 г. и 16-годишният
Александър Кожухаров.
Селекционер на българския отбор бе дългогодишният хокеист и
многократен шампион
с „белите вълци“, а покъсно състезател и треньор в „Ирбис-Скейт“
Ивайло Велев.
Страницата
подготви:
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ

С

ъстезателят на
клуб по лека
атлетика „Славия“ Крум Захариев
спечели златен медал
на провелия се национален шампионат за
мъже и жени в столицата на 21 и 22 май. Той
дебютира в десетобоя
и успешно премина
през всички дисциплини за двата дни, събирайки най-много точки
от всички участници.
Още в старта на 100
м гладко бягане Крум
поведе
убедително
пред конкурентите си
с резултат 11,43 сек.
Затвърди първото си
място и след втората дисциплина – скок
дължина с 6,33 м., като
в третата и четвърта-

Лека атлетика
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Шампионска
титла за нас
в десетобоя
при мъжете!
та, тласкане на гюле и
скок височина, запази
преднината си. В заключителния старт, за
първия състезателен
ден - на 400 м славистът дръпна още по-убедително, като авансът
му вече бе почти 200
точки! На следващия
ден ден Захариев не
допусна изненади, побеждавайки в 4 от 5-те

дисциплини! Така завоюва златния медал
с аванс от 463 точки
пред следващия го. По
този начин славистът
се окичи със званието
„атлет на атлетите“ за
2022 година и заслужи
титлата на десетобой
при мъжете с 5675 точки пред Даниел Немски
(КЛАСА) 5212 и Кирил
Загорски (ЦСКА) 4800.

15

Голяма радост в славистките редици
донесе титлата Крум Захариев (вдясно)
Сн: Facebook Kлуб по лека атлетика „Славия”
(София)

Медали за „белите” атлети в ключови
дисциплини в първенството на открито
Състезателите
на
„Славия“
затвърдиха
миналогодишния
си
възход в „Царицата на
спортовете”. На провелия се шампионат за
мъже и жени във Велико Търново на 13 и 14
юни те спечелиха няколко медала.
Серията откри Мартин Точев с треньор
Ради Димитрова, като с
15,01 м в тройния скок
стана
вицешампион.
Финалистът от Европейското
първенство
под 20 год. премина
границата от 15 метра
във втория си опит, като
изпусна златото с едва
48 сантиметра. На втория ден от първенството Мартин стартира и
в скока на дължина.
Постижението му бе от
6, 66 м. Но след втория
опит нашият състезател
прекрати участие. Въпреки това зае четвърто
място в крайното класиране.
Но същия ден, имаше и „бяла” радост.
Бронзов медал в спринта на 100 м за Георги
Христов. В сериите под
дъжда, възпитаникът на
Росен Данев избяга с
лекота дистанцията за
10, 83 сек. По този начин на мократа писта,
се класира за финала с
второ време. Шест часа
след това, на изсъхна-

Мартин Точев стана
вицешампион на
троен скок
лия вече тартан, Георги даде трети резултат:
10,70 сек. Финиширай-

ки зад Слави Мутафов
(10,40) и Денис Димитров (10,54), той стигна
до медала. Важно е да
се отбележи, че личното постижение за сезона на слависта е 10,66
сек., постигнат на турнир в Австрия, две седмици по-рано.
Още едно бронзово отличие имаше за
„Славия” в този ден.
Трети на 400 м препятствено бягане завърши
Денислав Драшков, за
радост на своя треньор
Росен Данев.
На таблото светнаха
55, 93 сек. за слависта,
които бяха напълно
достатъчни за място на
подиума. Драшков подобри и с 1,5 сек. личното си постижение от
миналогодишното
си
участие.
Макар и без медал,
заслужава да се отбележи силното бягане в

Денислав Драшков
заслужи бронз
на 400 метра с
препятствия
щафетата 4x100 метра.
В края на първия ден
от шампионата състезателите на „Славия”
се представиха на ниво
постигайки
резултат

от 42,79 сек. В първи
пост бяга специалистът
в препятствията - Денислав Драшков, следван от националния
шампион по многобой Крум Захариев, в трети
пост бе Кристиян Селвелиев, а в четвърти
бронзовият медалист
от 100 м – Георги Христов. Те убедително победиха в своята серия,
но в следващата четири
квартета дадоха по-добри времена. В крайното класиране „белите”
заеха пето място, като
това е най-силната славистка щафета от 17 години насам!
В заключение, заслужава да се адмирира
този възход на леката
атлетика в „Славия”.
Усилията на треньори
и състезатели да върнат славата на клуба в
този спорт е повече от
достойна при липсата
на собствена база.

Славистки бронз в спринта в зала
И в зимния шампионат не мина без „бяла”
радост. Младият състезател на клуба, Георги
Христов с треньор Росен Данев, завоюва бронзов медал в дисциплината 60 м гладко бягане на
държавното първенство за мъже и жени в зала.
Навръх националния празник 3 март Георги спечели в своята серия с резултат 6,90 сек. и се
класира за финала с трето време. Там от пети

коридор Христов стартира не много убедително,
опитвайки се да навакса изоставането и след
40-ия метър излезе трети, като така, и завърши.
Електронно измервателната уредба отчете резултат - 6,90 сек. Медалът му в дисциплината
при мъжете е първи за „Славия” след 31 години
(справка на Александър Вангелов), което прави
успеха му изключително ценен!
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Юношите на „белите”, водени от треньорите Александър Кръстанов
(вляво) и Сашо Спироски, се представиха много добре на силния турнир
по водна топка в гръцкия град Волос. Славистите завършиха шести,
като изпъква победата им над гръцкия гранд „Панатинайкос” с 12:9.
След края на проявата те получиха покани за гостуването в Атина,
както и в Белград, от друг балкански топ клуб – „Цървена звезда”.

29 май 2022 година, Руджерио Перейра токущо е получил възпоменателната купа „Александър Николов” след победата на ветераните на „Славия” над тези на „Чавдар” в Троян
с 5:3. Вляво от него личат славистите: Богомил Дяков, Ивайло Семерджиев, Петър Димитров и селекционерът Владко Шаламанов.
Всичко за мача организиран със съдействието на
Мартин Кушев на стр. 12

Славистът
Крум
Захариев
спечели
титлата при
мъжете по
десетобой.
Още за
успехите на
„бялата” лека
атлетика на
стр. 15

Младите слависти ликуват след победа с 2:1 над „Левски” във
финала за купата на БФС при осемнайсетгодишните. Успехът
на момчетата на Иван Иванов на 26 май на стадион „Александър
Шаламанов” затвърди статута на „Славия” като футболна
Академия №1 в България! Всичко за триумфа на стр. 2

Един от най-талантливите български футболисти Мартин Георгиев е прегърнал поредната купа спечелена при юношите, този
път тази в Елитната група U19. Вдясно от
него е направилият също вече дебют при мъжете Борис Димитров, а вляво друга „бяла”
надежда Петър Долапчиев. На Марти предстои предстои финализиране на договора с
„Барселона”, а ние от вестника пожелаваме
още много успехи на младите слависти.
Още за триумфа в Елитната група U19 на стр. 3

Хокеен клуб „Славия“ проведе традиционния
крос-айс мемориален турнир (седми по ред) за
деца в памет на дългогодишния ръководител
на „белите“ и вратар от 80-те години Георги
Миланов. Надпреварата се състоя в периода
2-3 април и бе в две възрастови групи – до 8 и 10
години. На фотоса е вратарят от „бялата“ школа
Даниел Георгиев. Още хокейни вести на стр. 14

На 10 април за шеста поредна година се проведе турнирът организиран от фенове слависти. Вече проявата ще се нарича „Купа на
белите герои”, в памет на изтъкнати легенди и привърженици на клуба. Отличието този
път бе за отбора на „Княжево Бойс”.
Всичко за проявата на стр. 12

