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„Славия“ успя! „Белите“ се пребориха за
нов трофей в клубната
витрина след 22-годишна пауза, надделявайки
над „Левски“ с 4:2 при
дузпите след нулево
равенство в редовното
време и продълженията
във финала за Купата на
България.
Дни наред преди
сблъсъка всички медии
се надпреварваха да
убеждават широката аудитория как едва ли не
националната купа вече
е в ръцете на „Левски“,
а финалът ще бъде просто една формалност,
която да узакони края
на дългата откъм отличия суша за „сините“.
Но футболът е интересна игра именно защото
фаворитът на книга не
винаги печели! Безспорно откъм футболни качества настоящият състав
на „Левски“ притежава
играчи със сериозна класа, печелили трофеи със
сериозни отбори в чужбина. При „белите“ обаче, чийто състав бе само
от българи, имаше нещо
много по-важно и нужно
за победата – отборен
На 21 май
2018 г. Георги
Петков
получи награда
за цялостен
принос
към
футболната
игра, в анкетата организирана сред
футболистите у нас
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Купа на България

След 120-минутна битка:
„Славия” надви „Левски”
с дузпи и грабна трофея!
Иван Минчев, Милчо Ангелов, Стефан Велев и Георги
Йомов намериха мрежата на „сините“ за успеха с 4:2
Отляво надясно: Цветелин Чунчуков, Андреа Христов, Ивайло Димитров, Стефан Велев (полузакрит), Славчо Шоколаров и треньора на вратарите Радостин Станев.

дух! Именно колективът
и добрата атмосфера в
него, както признаха и
играчите след спечеления финал, е бил найважният елемент по пътя
към успеха. Късметът
също бе на страната на
„Славия“ в късната вечер
на 9 май.
Пред около 33 000
зрители, болшинството
привърженици на „сините“, на националния стадион славистите, водени
от треньора Златомир
Загорчич, трябваше да
се противопоставят на
съперник, притиснат до
стената от условието да
спечели на всяка цена.
Съдия №1 у нас Никола Попов, сякаш за да
услужи на левскарите, с

Гошо Петков вече
е „бяла” легенда!

„Гошо Вековен!“ –
ехтяха възгласите на
хилядите слависти по
трибуните по време на
финала. Вече на 42-години, вратарят на „Славия“ има запазено място
в „бялата“ история след
това, което направи в
късните часове на 9 май.
Той бе опората, която
не се огъна пред тоталния „син“ натиск по всички
фронтове. Той бе силата,
която извираше през цялото време и захранваше колегите му отпред.
Той бе надеждата, която
крепеше съотборници и
фенове, че сблъсъкът
с „Левски“ може да има
победен завършек. Той
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е примерът, от който
само могат да се учат
по-младите – пример
за професионализъм
и чест! Стисна зъби и
въпреки контузията,
която получи по време
на сблъсъка, остана
до победния миг!
Историята на „Славия“ е богата на имена,
оставили ярка диря с
изявите си на вратата – Димитър Антонов
(Гробаря), Симеон Симеонов (Мони), Георги
Гугалов (Малкия Гугал), Антонио Ананиев (Банана), Здравко
Здравков (Фози). От
последния,
самият
Петков сподели, че е

научил много от тънкостите на занаята. Но в
крайна сметка, Гошо е
единствен, уникален и
неповторим. На 25 май
2013 г. спря най-стария
съперник на „белите“ за
титлата насред неговия
стадион в мач, който
нямаше никакво значение за класирането
на славистите в шампионата. Но те запазиха честта си, което е
най-важното! Този път,
отново в пряк двубой с
„Левски“, бе с решаващ
принос за спечелването на първия футболен
трофей за „Славия“ от
новия век. Благодарим
ти, Гошо!

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев,
Васил Йотов и Александър Вуйчев
за помощта и съпричастността по
осигуряването излизането на
в. "Славия" през 2018 г.
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лекота свирна 11-метров
наказателен удар още в
10-ата минута на двубоя.
Вярно е, че топката се удари в ръката на Владислав
Узунов, но ситуацията не
може да бъде класифицирана като стопроцентова за дузпа. Зад топката
застана Жорди Гомес,
който вече бе вкарвал на
Петков от 11-те метра в
шампионатния двубой на
„Герена“ девет месеца порано. Този път обаче „белият“ страж не позволи да
бъде преодолян и запази
нулите на таблото. Това
спасяване окрили неговите съотборници, които повярваха, че имат сили за
нещо голямо.
И ако през първото
полувреме натискът на
„Левски“ доведе до удари
и по-сериозни положения,
то през втората част найопасно за „белите“ бе в 88ата минута след удар на
Обертан и намеса на Петков, когато топката срещна гредата. В 93-ата минута пък след диагонален
пас на Шоколаров топката
стигна до Димитров, който
не успя да нанесе удар
към вратата на Митрев и
топката му бе избита от
Яблонски.
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9 май 2018 г.
Купа на България – финал
„Славия” – „Левски” 0:0, 4:2 след дузпи
„Славия”: Георги Петков, Славчо Шоколаров, Костадин Велков, Андреа Христов, Стефан Велев, Янис Карабельов, Владислав
Узунов, Галин Иванов (119 – Милчо Ангелов), Иван Минчев, Ивайло Димитров, Цветелин Чунчуков (90+5 – Георги Йомов).
„Левски”: Божидар Митрев, Роман Прохазка, Давид Яблонски, Холмар Йорн Ейолфсон, Иван Горанов, Хали Тиам, Габриел
Обертан, Филипе Насименто, Жорди Гомес (82 – Милош Цветкович), Паулиньо (120+1 – Жерсон Кабрал), Серджиу Буш (100 – Антонио Вутов).
При дузпите: Иван Минчев – 1:0, Фелипе Нашименто – 1:1,
Милчо Ангелов – 2:1, Хали Тиам – Георги Петков спасява, Ивайло
Димитров – Божидар Митрев спасява, Роман Прохазка – Георги
Петков спасява, Стефан Велев – 3:1, Антонио Вутов – 3:2, Георги
Йомов – 4:2.
Жълти картони: Георги Петков, Андреа Христов, Славчо
Шоколаров, Иван Минчев, Стефан Велев, Цветелин Чунчуков,
Георги Йомов („Славия“), Хали Тиам, Жорди Гомес, Холмар Йорн
Ейолфсон, Фелипе Нашименто („Левски“).
Главен съдия: Никола Попов
София, национален стадион „В. Левски” – 33 000 зрители

Подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ
В продълженията „сините“ бяха по-активни,
но пък първото положение бе за „Славия“ след
удар на Карабельов. В
крайна сметка се стигна
до дузпите, при които
славистите показаха поздрави нерви. При изпълненията им точни за „белите“ бяха Иван Минчев,
Милчо Ангелов, Стефан
Велев и Георги Йомов,
а пропусна само Ивайло
Димитров. Георги Петков, който през втората
част на редовното вре-

ме получи контузия, но
въпреки това остана на
терена до края, парира
два
последователни
удара от бялата точка
на „сините“. Така Купата стана „бяло“ притежание за 13-ти път, а
радостта на славистите
по трибуните нямаше
край! Привържениците
на „белите“ бяха много
гласовити, чуваха се
прекрасно по време на
целия сблъсък и дадоха своя принос за победата.

a

b

c

d

e
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Емоцията на дузпите уловена с фотообектив: Иван Минчев ги започна – 1:0 (a)
И такива номера не минават на Милчо Ангелов, ще стане 2:1 (b) Георги Петков
сякаш е стена, ще отрази и тази дузпа (c) Стефан Велев е спокоен и 3:1 (d)
Георги Йомов – хладнокръвно и 4:2! Време е за „бял” делириум (e)

Завърши сезонът и в Първа лига

„Белите“ останаха девети в шампионата на
Първа
професионална
лига за сезон 2017/2018.
Това стана факт след полуфиналните двубои за
7-ата позиция срещу „Локомотив“ (Пд). Мачовете
щяха да имат огромно
значение за „Славия“ в
случай на неуспех във
финала за купата. За радост на всички, футболистите се пребориха за
трофея и това направи
абсолютно безпредметно
по-нататъшното участие в
баражите.
Първият двубой с плов-

дивчани предшестваше с
пет дни сблъсъка с „Левски“ за купата и в него
славистите излязоха без
нужната концентрация и
с важни промени в състава. Ранен гол на Йомов
доведе до още по-голямо
отпускане при „белите“,
което впоследствие бе
наказано от домакините,
за да се стигне до крайното 1:3.
След
спечелването
на трофея витаеше неяснота дали изобщо ще
се играе реваншът в София. Разбра се, че той
все пак ще се проведе,

въпреки че бе напълно
безсмислен за „Славия“. Вече настроени
изцяло на ваканционна
вълна и без част от героите от финала, славистите отново отстъпиха.
По-интересно
в този майски ден бе
на трибуните, където
феновете бяха дошли
да се снимат със спечеления дни по-рано
трофей. А от БФС за
пореден път доказаха,
че никак не се справят
с изготвянето на програмата за сезона…

Статистика

Баражи за 7-о място
1/2-финал, първа среща, 4 май 2018 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 3:1
„Славия“: 32. Стериакис, 8. Шоколаров, 13. Ст. Велков (к), 55. А. Христов, 77. Велев, 10. Карабельов, 23. Узунов (54 – 7. Милев), 35. Йомов
(70 – 14. Димитров), 73. Минчев, 17. Цветанов, 29. Ангелов (81 – 9. Чунчуков).
Голмайстори: 0:1 Йомов (2), 1:1 Д. Бакалов (17), 2:1 Аралица (56), 3:1
В. Марчев (66)
Жълти картони: Узунов, Милев, Ст. Велков.
Съдия: Ивайло Стоянов.
Пловдив, ст. „Локомотив“ – 800 зрители.
1/2-финал, среща-реванш, 13 май 2018 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 0:3
„Славия“: 32. Василев, 25. Александров, 13. Ст. Велков, 55. А. Христов
(46 – 4. М. Семерджиев), 8. Шоколаров, 23. Узунов, 10. Карабельов,
9. Чунчуков (55 – 71. Т. Иванов), 7. Милев, 33. Г. Иванов (к) (74 – 2. Ф.
Кръстев), 29. Ангелов.
Голмайстори: 0:1 Умарбаев (26), 0:2 Я. Ангелов (82), 0:3 Аралица (90+1).
Жълти картони: Узунов, Ст. Велков.
Съдия: Станислав Тодоров.
София, национален стадион „В. Левски“ – 1000 зрители.
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Героите: „Колективът
бе в основата на успеха!”

В миговете след триумфа за купата, а и в дните след победния финал, главните герои – футболистите,
техният треньор и президентът, бяха категорични, че в основата на успеха стои вярата в собствените
сили, мотивацията и отборната игра. Предлагаме ви отзиви от замесените в „белия“ успех, дадени пред
различни медии, както и снимки, дело на колегите от Sportal.bg и LAP.bg показващи здравия сблъсък на терена.
Венцеслав
Стефанов (президент на
клуба): „На „Славия“ й
приляга! Най-много се
радвам, че завоювхме
този успех в Деня на
победата. Посвещавам
успеха на моя приятел
Младен (бел. ред. –
Михалев), на всички
хора, които се трудиха и
се бориха за „Славия“.
И много се радвам
на това, че разумът и
интелектът надделя над
простотията. Искам да
кажа и още – нашият
отбор, съставен само от
българи, доказа че може
да победи девет или
единадесет
чужденци
–
скъпоплатени,
но
детронирани. А по повод
коментарите преди мача
– както казват, никога
не слагай тигана преди
да хванеш рибата. А
те много рано сложиха
тигана. Предварително.
Триумфът е много голям,
безкрайно съм щастлив
и го посвещавам на
децата и на внуците
си, както и на всички
хора, които обичат и
уважават „Славия“. И
на тази вярна публика,
която ни подкрепя –
не ги чухте да псуват,
не ги чухте с вулгарни
приказки – това, което
се носеше от другата
страна на стадиона през

Дори с фаул не
може да се спре
Галин Иванов

Славистите
недоумяват:
Георги Петков
е ударен
отново, дори
съперникът се
извинява
цялото време. „Левски“
бе достоен съперник,
не успяха да отбележат
своите положения, но
така е във футбола –
не вкараш ли, ще ти
вкарат. Момчетата се
раздадоха, давайки урок
на всички специалисти.
Има Господ! Той бави, но
не забравя!”
Златомир Загорчич
(старши треньор): „Благодаря на момчетата и на
нашите фенове. 120 минути плюс дузпите, раздаваха се максимално.

преди мача – ще „излъжем” „Левски” и успяхме.
Не сме тренирали дузпи
предварително. Президентът ни поздрави и е
много доволен. Спечелването на купата е много
голяма крачка напред.“
Георги Петков (капитан на отбора): „Ние
направихме нещо велико, защото 22 години са
минали от последната
купа. И още повече –
съставът на „Славия“ от
юноши, доста от които
са минали през школата. Това много ме радва,
защото и аз съм тръгнал
едно време оттук. Малко
или много ни мотивира,
това че говореха само за
„сините” – гадно е когато
не ти обръщат внимание
и те подценяват. Но
това
беше
нашето
предимство. Когато не те
броят за фаворит, много
по-лесно се играе. Коментирахме, че дори и

Някой иска фланелката на Владислав Узунов, може, но това се
прави след мача

купата и я заслужаваме.
„Левски“ ни
надигра, но
ние спечелихме. Себераздаването
на
терена
от страна на
футболистиТози кадър на Цветелин Чунчу- те - всичко,
ков сякаш казва всичко: „Бели- което напрате” нямаше да се предадат
вихме днес,
го направиха
Бях убеден, че ще спече- момчетата. Преди дузпилим. Говорех постоянно те казах на момчетата,
през седмицата в събле- че ще спечелим. Както
калнята, че ще вземем казах пред медиите и

да падне гол в началото,
трябва да продължаваме
да играем нашата игра, а
не да се хвърляме в постоянни атаки, защото
при един втори гол може
да приключи всичко. Такава беше тактиката и
на старши треньора. И
това мисля, че ни донесе успех. Колкото повече
минаваше времето, идваше и самочувствието
при футболистите ни.
„Левски“ беше по-притиснатия отбор и те усещаха, че идват дузпите.
Треньорите ни ме пита-

Купа на България
ха може ли да докараме
мача до там и им отвърнах – да, а на дузпите оставете на мен.“
Емил Мартинов (втори капитан): „Надявах
се и вярвах в момчетата,
че ще успеят да постигнат тази важна победа
за нас, за да спечелим
трофей за „Славия“. Не
играхме прекрасен футбол, но момчетата се
бориха със сърцата си.
Нормално е – те са клуб
с голям бюджет, няма как
да се надиграваме с тях.
Чувството е уникално –
да вземеш Купата! Беше
еуфория, преживяване,
което няма да се забрави
цял живот.“
Галин Иванов: „Беше
много тежко, но евала
на всички, успяхме да
издържим и толкова време не допуснахме гол.
На почивката се мотивирахме още повече като
видяхме какво се случва
тук, поздравявам и футболистите на „Левски“,
беше един празник и се
радвам, че ние победихме. Имал съм много хубави мигове в кариерата,
но с любимия отбор това
ми е най-щастливият!“
Стефан Велев: „За-

лизирахме и видяхме, че
имаме шанс да вземем
трофея. Още от началото се бяхме затворили
и знаехме, че трябва да
чакаме удобния момент,
но не се получи. След
това при дузпите бяхме
напълно концентрирани.
Георги Петков бе една
стена, сигурност, всичко.
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Благодаря на Жоро, той
е голям вратар.“
Георги
Йомов:
„Чувствам се уникално.
Не знам какво да кажа,
може би само, че на мен
тази дузпа ми струваше
37 000 лв и заради това
живеех и успях да го постигна.“

Луксозно издание
в чест на триумфа
Георги Петков:
Хайде,
момчета! Още малко
остана
ако бяхме тръгнали да
се надиграваме, щеше
да имаме проблеми. Те
създадоха положения,
изпуснаха дузпа, но в
крайна сметка, мисля
че заслужено спечелихме купата. Колектив се
създава с много работа, много постоянство
и може би голяма роля
играе и треньорът, който
всеки ден ни казва, че

Майсторски
шпагат на Андреа Христов,
въпреки удара с
коляно в главата на слависта

губих два финала, сега
за мое щастие – печеля.
Момчетата ме бъзикаха, че все съм губил, но
този път им казах, че ще
спечелим. Помагам с каквото мога на по-младите.
Всички се раздадоха на
200 процента. Определено чувството да спечелиш купа е страхотно.
„Славия“ е доказателството, че колективът печели купи.“
Славчо Шоколаров:
„Имаше
напрежение,
но с течение на мача то
изчезва и започваш да
играеш и не го мислиш.
Указанията бяха да се
борим докрай и да покажем мъжка игра. Бяхме
се прибрали малко, но
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екип се сплотява с победи, тренировки.“
Иван Минчев: „Играхме като отбор, мъжки
и накрая трудът ни се
възнагради. Поздравявам нашите фенове, президента и целия отбор
за успеха. В този мач колективът беше решаващ
– всички показаха, че са
мъже, имаме сърца и
играем добър футбол.
Тежко беше не само през
първото полувреме, но и
през целия мач, и в продълженията, но си казахме, че трябва да излезем и да играем още поздраво и по-компактно и
ще се получат нещата.
„Левски“ започна само с
двама българи, ние с 11

и показахме, че не сме
по-лоши.“
Цветелин Чунчуков:
„Зарадвахме феновете
ни – цяла година искаха
купата и накрая им я дадохме. Борихме се през
целия мач и напълно
заслужаваме
трофея.
Всички се разадохме не
на 100, а на 120 процента
и както виждате – само
с българи спечелихме.
Знаехме, че „Левски“ са
по-притиснати, напрежението беше в тях. Целта
беше да се раздадем,
пък каквото стане. Накрая, Господ ни погледна
и заслужено взехме купата.”
Стефан Велков: „Определено е неописуемо.
Повечето от нас никога
не са били на финал,
камо ли пък да го спечелят. Дори тези като
мен, които не са играли
се радват безумно много и всичко е уникално.
Отстрани мачът е много
тежък и може би десет
пъти по-емоционален,
отколкото по принцип.
Поздравления за момчетата. На съперниците ни
вече им даваме повод да
не ни подценяват, така
че занапред от нас ще
зависи как ще се представяме.“
Андреа
Христов:
„Емоцията е уникална.
За първи път играя финал и за стигам до това
нещо. Не може да се опише с думи. Благодарение на нашите фенове и
на мъжката игра на момчетата заслужихме купата. Ние сме много голям
колектив и затова стигнахме дотук! През второто полувреме се стаби-

Непосредствено
преди
започване
на
подготовката за новия сезон бе отпечатана
книжката „Купата е бяла” посветена на триумфа
на „Славия” в турнира за националната купа. Тя е
дело на екипа на вестника, който вече 18 години
излиза, а през зимата ще отбележим и юбилейния
си брой №150. Успехът във финала от 9 май 2018
г. срещу „Левски” е повод да бъдат представени
и другите отличия спечелени от „белите” в тези
прояви през годините.
Луксозната брoшура, формат А5 е пълноцветна,
с обем от 24 страници и е разделена в две
части. В първата може да откриете всичко найзначимо от пътя на славистите към спечелването
на трофея за сезон 2017/18, както и репортаж
от заключителния двубой. Поместено е и мнението на старши треньора Златомир Загорчич.
Специално интервю има с капитана на „белия” тим
Георги Петков. След плаката на представителния
отбор започва и втората част на брошурата.
В нея ще намерите всичко най-значимо за
петте заслужени от „Славия” Царски купи, както
и материал за последния финал от 1943 г.
Проследени са и шестте триумфа в турнира за
купата на Съветската армия, както и успехът за
купата на България през 1996 г.
Специалното издание „Купата е бяла”, се
продава на символична цена от 2 лв. и може
да го намерите в кафенето на стадион „Славия”
при сектор „А”, както и магазина Faceshop на ул.
„Бяло море” №2.
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Георги
Кръстев-Геш:
„Със
спечелването
на Купата на България
от „Славия“ се върнах
цели 75 лета назад във
времето – сподели за в.
„Славия един от емблематичните слависти днес,
Георги Кръстев – Геш (84
г.) – Финалът и тогава
беше срещу „Левски“.
Най-важното за мен е,
че усетих особен дух у
футболистите. Трудно е да се сравняват
легендарните
мачове
през 1943 г., финали за
държавното първенство
и Царската купа и сегашният сблъсък между
старите съперници. Но
аз съм убеден, че във
въздуха отново се носеше подобен заряд като
за наистина големи двубои. И тогава, и сега
имаше спасени дузпи от
вратарите на „Славия“
по време на мачовете, а
сега и след продълженията. И съм изключително
радостен, че пак усетих
този славистки дух у
играчи и публика, който
ми е носил удовлетворение, че съм славист.“
Георги Кръстев – Геш
изгледа финала в компанията на сина си, нашият
колега Николай Кръстев
и дъщеря си Евгения
Кръстева-Благоева, както
и с най-малкия си внук
Михаил Благоев (7 г.). Интересни и показателни са
спомените на Геш отпреди 75 години за спечелването на Царската купа от
„Славия“. През 1943 г. той
е на 9 години, а брат му

Бяла диря

„Върнах се 75 години назад,
когато пих вино от Царската купа”

11 май 2006 г. братята Георги (вляво) и
Иван Кръстеви позират с Царската купа по
време на представянето на книгата „Славия”
по световните терени“ с автор Камен Огнянов, повече от шест десетилетия, след като
са пили по глътка винце от най-знаменития
трофей в родния спорт
Иван – на 12. Двамата са дател Манол Николов гости и на шампионския Мънето.
След седмица, на 17
банкет, защото са племенници на „железния” октомври, бе вторият
защитник Димитър Зогра- финал. По това време
фов – Бомбата, изчезнал бях на 9 години и полобезследно след 9 септем- вина, но си спомням абсолютно точно големия
ври 1944 г.
„Беше месец октом- трепет и ентусиазъм,
ври 1943 г. – спомня си които ни бяха обхванаГеш. - Бяха изминали по- ли. И не можеше да бъде
вече от 40 дни от кон- друго, тъй като съм
славист
чината на цар Борис III потомствен
Обединител. Предсто- и произхождам от таяха финалите за опре- кова семейство. Майка
деляне на държавния ми Траянка и леля ми
първенец и носител на Стефка бяха от първиЦарската купа между те състезателки по ба„Славия” и „Левски”. Ин- скетбол и хазена в „Слатересът бе огромен. вия”, а вуйчо ми Димитър
Първият сблъсък бе на Зографов беше по това
10 и завърши 1:0 с гол време централен зана централния ни напа- щитник на „белите” и на
националния отбор.
Помня как цялото ни
семейство - общо шест
човека, бяхме настанени в една от малките
дървени клетки в северозападната част на стадион „Юнак”, които тогава наричаха ложи. Трибуните бяха препълнени
от 16 000 запалянковци.
Преди
началния
съдийски сигнал прозвучаха изпълнения на
духова музика, после
бели гълъби литнаха в
небето... Няма да разказвам как се разви срещата. Ще кажа само, че
през първото полувреме
Сашко Попов вкара единствения и решителен
9 май 2018 г. Георги Кръстев-Геш на ст.
гол за „Славия”. Целият
„Васил Левски“ след победния финал срещу
отбор игра въодушевено
„Левски“ със сина си Николай, дъщеря си Евгеи решително, а вуйчо ми
ния и единия от внуците си Михаил Благоев
напълно обезличи цен-

тралния нападател на
„Левски” Божин Ласков.
Но върхът бе двадесетина минути преди края,
когато Митко Антонов - Гробаря, вратар на
„Славия”, спаси дузпата,
изпълнена от Васил Спасов - Валяка.
Мачът приключи 1:0
за нас. Радостни викове, сълзи и много емоции
изпълниха стадиона. Купата и шампионският
плакет бяха връчени на
победителите от генерал Сапунджиев на капитана Георги Китанов и
на Димитър Зографов.
Паметната снимка от
този момент още нося
непрекъснато у себе си.
След мача по традиция славистите - както

футболистите, така и
гостите на официалното тържество на клуба,
се събраха в нашето славистко заведение „Южна
лоза” на площад „Македония”. Отново радост
и веселие. Напълниха
Царската купа с вино и
всички присъстващи, в
това число и ние, децата, отпихме по глътка
за титлата.
Много съм доволен, че
сега големият късметлия се оказа седемгодишният Михаил Благоев – един от моите внуци, който за първи път
дойде на мач и видя този
исторически успех, който ще помни през целия
си живот.“

Колко са „белите“ купи?

Това е въпросът, който си задаваха привърженици на отбора след победния финал, четейки из медиите, че „Славия“ е спечелила осма купа. Чувстваме
се задължени да внесем яснота по този казус. Националната купа през годините носи различно име.
До 1943 г. това е Царската купа (ЦК). За нея в периода 1937-1942 г. се организира отделен турнир, а в
останалите сезони се връчва по право на държавния
първенец (шампиона), заедно с почетния плакет за
първото място в първенството. Общо две отличия.
Такъв е бил регламентът тогава, който ние нямаме
право да изненяме пост фактум. Имената на носителите на ЦК са написани и на повърхността на купата.
Историята не може и не трябва да се заличи! „Славия“ има 4 такива трофея (спечелени по право) – за
1928, 1930, 1936 и 1943 г. Спорна остава 1926 г., когато „белите“ първоначално са обявени за шампиони и
носители на ЦК, а сетне са „разжалвани“.
След Втората световна война в продължение на
няколко десетилетия националната купа е била притежание на победителя за Купата на Съветската армия. Тук триумфите са през 1952, 1963, 1964, 1966,
1975 и 1980 г. (общо 6 пъти).
От 1981 г. се създава надпреварата за Купата на
НРБ, преименувана след 1990 г. в Купа на България.
Тук „белите“ печелят през 1996 и 2018 г.
Ако трябва да се обобщи – тезата, че „Славия“
има 8 купи е валидна само ако се броят отличията,
спечелени в отделен турнир. Но 4 трофея са заслужени по право като това е отразено и във всички източници до 1944 г. Така общият сбор е 12. Ако прибавим и за 1926 г., за която претенциите на клуба са
повече от основателни, се получават 13 отличия! Темата ще бъде подробно разяснена в някои от следващите броеве на вестника.

Надписът за успеха на „белите”
за Царската купа през 1936 г.

Статистически обзор
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„Славия“ в Първа професионална лига – сезон 2017/2018
Редовен сезон
I кръг, 15 юли 2017 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“
1:1
(Димитров)
II кръг, 23 юли 2017 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд)
2:3
(Узунов, Минчев)
III кръг, 28 юли 2017 г.
„Септември“ (Сф) – „Славия“ 0:2
(Димитров, Минчев)
IV кръг, 4 август 2017 г.
„Славия“ – „Берое“		
1:4
(Димитров)
V кръг, 11 август 2017 г.
„Черно море“ – „Славия“
1:1
(Йомов)
VI кръг 2017 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“		
1:2
(Ст. Велков)
VII кръг, 26 август 2017 г.
„Левски“ – „Славия“		
4:0
VIII кръг, 9 септември 2017 г.
„Славия“ – „Лудогорец“
0:4
IX кръг, 17 септември 2017 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 1:2
(Г. Иванов, Димитров)
X кръг, 23 септември 2017 г.
„Славия“ – „Витоша“		
4:0
(А. Христов, Димитров, Мартинов,
Милев)
XI кръг, 29 септември 2017 г.
„Верея“ – „Славия“		
1:1
(Димитров)
XII кръг, 14 октомври 2017 г.
„Славия“ – „Дунав 2010“
3:0
(Велев, Минчев, Димитров)
XIII кръг, 20 октомври 2017 г.
ОФК „Пирин“ – „Славия“
0:0
XIV кръг, 28 октомври 2017 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“
1:0
XV кръг, 3 ноември 2017 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“
1:1
(Минчев)
XVI кръг, 17 ноември 2017 г.
„Славия“ – „Септември“ (Сф) 4:1
(Г. Иванов – 2, К. Кръстев, Р.
Трифонов-авт.)
XVII кръг, 25 ноември 2017 г.
„Берое“ – „Славия“		
2:0
XVIII кръг, 28 ноември 2017 г.
„Славия“ – „Черно море“
2:0
(Минчев, Г. Иванов)
XIX кръг, 3 декември 2017 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“		
2:1
(К. Кръстев)
XX кръг, 9 декември 2017 г.
„Славия“ – „Левски“		
1:1
(А. Христов)
XXI кръг, 18 февруари 2018 г.
„Лудогорец“ – „Славия“
4:1
(Велев)
XXII кръг, 25 февруари 2018 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 1:1
(Карабельов)
XXIII кръг, 4 март 2018 г.
„Витоша“ – „Славия“		
1:1
(Ангелов)
XXIV кръг, 8 март 2018 г.
„Славия“ – „Верея“		
0:1
XXV кръг, 14 март, 2018 г.
„Дунав 2010“ – „Славия“
0:1
(Минчев)
XXVI кръг, 19 март 2018 г.
„Славия“ – ОФК „Пирин“
3:1
(Г. Иванов-2, Димитров)
Плейаутна фаза
XXVII кръг, 30 март 2018 г.
„Славия“ – „Витоша“		
0:0
XXVIII кръг, 5 април 2018 г.
„Славия“ – „Черно море“
1:1
(Г. Иванов)
XXIX кръг, 13 април 2018 г.
ОФК „Пирин“ – „Славия“
2:5
(Димитров-2, Г. Иванов, Милев, А.
Христов)
XXX кръг, 17 април 2018 г.
„Витоша“ – „Славия“		
1:2
(Димитров, Г. Иванов)
XXXI кръг 20 април 2018 г.
„Черно море“ – „Славия“
2:0
XXXII кръг, 28 април 2018 г.
„Славия“ – ОФК „Пирин“
2:1
(Ангелов, Т. Иванов)
Бараж за 7-о място
първи полуфинал, 4 май 2018 г.
„Локомотив“ (Пд) - „Славия“
3:1
(Йомов)
среща-реванш, 13 май 2018 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 0:3

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
Есен 2017 г.
състезател
1. Стефан Велев
2. Абуд Омар
3. Ивайло Димитров
4. Емил Мартинов
5. Иван Минчев
6. Андреа Христов
7. Антонис Стериакис
8. Галин Иванов
9. Чигози Мба
10. Стефан Велков
11. Юлис Ндонг
12. Костадин Велков
13. Георги Йомов
14. Владислав Узунов
15. Калоян Кръстев
16. Михаил Венков
17. Георги Петков
18. Теодорис Папуцоянопулос
19. Славчо Шоколаров
20. Димитър Буров
21. Матеус Биси
22. Марио Кирев
23. Наско Милев
24. Петко Христов
25. Янис Карабельов

мин.
1724
1580
1567
1558
1536
1530
1260
1234
1145
990
914
900
619
512
436
389
377
347
289
280
180
163
157
90
22

мачове
20
18
19
18
19
17
14
15
19
11
11
10
7
16
20
5
5
4
13
4
2
2
6
1
3

Пролет 2018 г.
състезател
1. Стефан Велков
2. Стефан Велев
3. Милчо Ангелов
4. Костадин Велков
5. Янис Карабельов
6. Галин Иванов
7. Ивайло Димитров
8. Иван Минчев
9. Андреа Христов
10. Владислав Узунов
11. Антонис Стериакис
12. Славчо Шоколаров
13. Емил Мартинов
14. Ал. Александров
15. Момчил Цветанов
16. Наско Милев
17. Цв. Чунчуков
18. Димитър Буров
19. Георги Йомов
20. Абуд Омар
21. Георги Петков
22. Ивайло Василев
23. Емануеле Джерия
24. Чигози Мба
25. Тони Иванов
26. Мартин Семерджиев
27. Лука Наков
28. Филип Кръстев
29. Пламен Петров

мин.
968
922
896
879
870
850
833
795
765
754
720
659
549
450
415
391
370
369
336
246
180
180
149
109
82
66
31
17
9

мачове
11
11
11
10
12
10
11
10
9
12
8
12
7
5
8
7
7
5
7
3
2
2
2
2
3
2
1
1
2

Шампионат 2017/18
състезател
мин.
1. Стефан Велев
2646
2. Ивайло Димитров 2400
3. Иван Минчев
2331
4. Андреа Христов
2295
5. Емил Мартинов
2107
6. Галин Иванов
2084
7. Антонис Стериакис 1980
8. Стефан Велков
1958
9. Абуд Омар
1826
10. Костадин Велков 1779
11. Владислав Узунов
1266
12. Чигози Мба
1254
13. Славчо Шоколаров 948
14. Георги Йомов
955
15. Юлис Ндонг
914
16. Янис Карабельов
892
17. Милчо Ангелов
896
18. Димитър Буров
649
19. Георги Петков
557
20. Наско Милев
548
21. Калоян Кръстев 436
22. Ал. Александров 450
23. Момчил Цветанов 415
24. Михаил Венков
389
25. Цв.Чунчуков
370
26. Теодорис Папуцоянопулос 347
27. Матеус Биси
180
28. Ивайло Василев 180
29. Марио Кирев
163
30. Емануеле Джерия 149
31. Петко Христов
90
32. Тони Иванов
82
33. Мартин Семерджиев 66
34. Лука Наков
31
35. Филип Кръстев
17
36. Пламен Петров
9

мачове
31
30
29
26
25
25
22
22
21
20
28
21
25
14
11
15
11
9
7
13
20
5
8
5
7
4
2
2
2
2
1
3
2
1
1
2

ДИСЦИПЛИНАТА
състезател
жк
1. Владислав Узунов
8
2. Костадин Велков
8
3. Стефан Велков
7
4. Галин Иванов
7
5. Андреа Христов
6
6. Стефан Велев
5
7. Славчо Шоколаров
5
8. Иван Минчев
4
9. Емил Мартинов
4
10. Георги Петков
3
11. Георги Йомов
3
12. Абуд Омар
3
13. Наско Милев
2
14. Цветелин Чунчуков
2
15. Чигози Мба
2
16. Матеус Биси
2
17. Антонис Стериакис
2
18. Тони Иванов
1
19. Папуцоянопулос
1
20. Михаил Венков
1
21. Ивайло Димитров
1
22. Юлис Ндонг
1
23. Димитър Буров
1
24. Калоян Кръстев
1
Общо: 80 жълти картона.
Забележка: Показан бе само един
червен картон – на Емил Мартинов
в двубоя с ПФК „Ботев“ от XV кръг
(1:1).
ГОЛМАЙСТОРИТЕ
състезател
голове
1. Ивайло Димитров
2. Галин Иванов
3. Иван Минчев
4. Андреа Христов
5. Георги Йомов
6. Калоян Кръстев
7. Милчо Ангелов
8. Наско Милев
9. Стефан Велев
10. Владислав Узунов
11. Емил Мартинов
12. Стефан Велков
13. Тони Иванов
14. Янис Карабельов
Автоголове:
Румен Трифонов („Септ.“)
Общо: 45 гола
СЪДИИТЕ
Съдия
м
1. Стан. Ставров 4
2. П. Кирилов
4
3. Ив. Стоянов 4
4. Н. Попов
4
5. Г. К. Димитров 4
6. В.Железов
3
7. Г. Давидов
2
8. Г. Кабаков
2
9. Др.Драганов 2
10. Стан. Тодоров 2
11. Анг. Ангелов 1
12. Нед. Гаджалов 1
13. Ст.Апостолов 1

п
1
1
1
0
1
1
1
1
2
0
1
1
0

р
2
1
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
1

з
1
2
2
2
1
1
1
1
0
2
0
0
0

11
9
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

жк
3
3
14
12
10
6
4
7
8
3
2
3
5

чк
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

г.р. т.
7-6 5
5-4 4
4-9 4
4-8 2
5-3 5
4-2 4
2-4 3
3-4 3
6-2 6
0-5 0
2-1 3
2-1 3
1-1 1

ЗРИТЕЛИТЕ
Редовен сезон
„ЦСКА-София“
4000
ПФК „Ботев“ (Пд)
1100
„Берое“		
800
„Етър ВТ“		
400
„Лудогорец“
250
„Витоша“		
300
„Дунав 2010“
300
„Септември“ (Сф)
300
„Черно море“
250
„Левски“		
1500
„Локомотив“ (Пд)
250
„Верея“		
150
ОФК „Пирин“
200
Плейаутна фаза
„Витоша“		
200
„Черно море“
250
ОФК „Пирин“
200
Бараж
„Локомотив“ (Пд)
1000
Общо зрители: 11450 зрители
Забележка: Домакинските мачове
на „Славия“ срещу ПФК „Ботев“ (Пд),
„Берое“ и „Етър ВТ“ от редовния
сезон се изиграха на ст. „Славия“.
Всички останали домакинства
на „белите“ се състояха на
националния стадион „В. Левски“.

Андреа Христов бе избран за найпрогресиращ млад състезател в
анкетата на футболистите
АКЦЕНТИ ОТ „БЯЛОТО“ УЧАСТИЕ
* Списъкът с футболистите, играли за „Славия“ в шампионата е дълъг
- 36 човека през сезона. През есента
във всички двубои на терена бяха
Стефан Велев и Калоян Кръстев, а
през пролетта никой не записа участие и в 14-те двубоя на „Славия“.
* Шестима заставаха на „бялата“
врата през сезона – рекорд в клубната история! Това са Георги Петков,
Антонис Стериакис, Емануеле Джерия, Ивайло Василев, Лука Наков и
Марио Кирев.
* В мача срещу „Черно море“ във
Варна от XXXI кръг Андреа Христов
стана най-младият капитан, извеждал „Славия“ в шампионатен двубой.
В деня на срещата той бе на 19 години и 51 дни.
* Броят на голмайсторите за „белите“ през сезона отново е 14, както
бе и през миналия шампионат. И пак
първите трима реализатори на „Славия“ са донесли над половината от
попаденията – в този случай 26 от 45те гола. На сметката на отбора има и
един автогол – на Румен Трифонов от
„Септември“ (Сф) при успеха на „белите“ с 4:1.
* Както и през миналия сезон, 13
арбитри ръководиха двубоите на
„Славия“ в първенството. Те показаха 80 жълти и само един червен
картон на футболистите в бели екипи. Единственият изгонен състезател
на „белите“ бе вторият капитан Емил
Мартинов. Реферът, който му показа
пътя към съблекалните преждевременно, е Ивайло Стоянов, ръководил
4 мача на отбора. Той е и съдията,
показал най-много картони на славистите – 15 (14 жълти и един червен). Стопроцентов актив „Славия“
има при съдийството на Драгомир
Драганов (2 мача), Ангел Ангелов и
Неделчо Гаджалов – по един мач, а
нулев актив – при Станислав Тодоров
(2 мача).
Крайно класиране в ППЛ за сезон
2017/2018 г.:
Отбор
м п р з г.р.
т.
1. „Лудогорец“ 36 27 7 2 91-22 88
2. „ЦСКА-София“ 36 24 9 3 80-26 81
3. „Левски“
36 18 10 8 55-27 64
4. „Берое“
36 16 11 9 45-43 59
5. ПФК „Ботев“ (Пд) 36 15 11 10 62-49 56
6. „Верея“ (Ст. З) 36 10 6 20 27-61 36
7. „Черно море“ 36 14 8 14 41-40 50
8. „Локо“ (Пд)
36 11 11 14 35-48 44
9. „СЛАВИЯ“
34 11 10 13 45-50 43
10. ПФК „Септ.“ (Сф) 34 12 5 17 34-52 41
11. „Етър ВТ“
36 10 10 16 38-54 40
12. „Дунав 2010“ 36 10 7 19 29-49 37
13. „Витоша“
36 2 10 24 20-66 16
14. ОФК „Пирин“ 36 8 9 19 32-47 33
Забележка: „Славия“е 9-а след две
загуби в полуфинала на баража
за 7-ото. Активът на отборите,
заемащи от 7-а до 14-а позиция
се оформя от този им в края на
груповия етап на втората осмица,
събран с актива от изиграните
от тях баражи. ОФК „Пирин“ е 14-и
след загуба в плейаута с „Витоша“
и изпада.
Страницата подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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в тази селекция
Златомир Загорчич продължи стила си да разчита, както на юноши от
клубната школа, така
и на по-опитни футболисти. Това показват и
привлечените в първия
състав играчи. Наред
с кадри от „бялата”
академия като Филип
Кръстев, направил вече
и дебют, са налице и
състезатели записали в
актива си не един сезон.
Такъв е случаят с Димитър Велковски. 23-годишният бранител след
75 мача с пловдивския
„Локомотив” направи и
успешен дебют в евротурните със „Славия”.
Роденият във Враца защитник и неговите колеги не допуснаха гол при
визитата в Хелзинки на
„Илвес”.

Изпълнителите

Младост, но и опит
личи в селекцията
Георги Петков на прага на БГ-рекорд,
капитанът подкарва и 12-и сезон в клуба

Един от партньорите му в този двубой бе
и Милен Гамаков. До
последно не бе сигурно дали клубът, чиято
собственост бе „Лехия”
(Гданск) ще изпрати
жълтата му карта. Поляците бяха коректни и
възпитаникът на бургаската футболна школа
участва и даде своя дан
за победата с 1:0. Миналият и през „Ботев”
(Пловдив) състезател
се подвизава в полузащитата.
Халф е и дошлият от

1. Георги
Петков (капитан)
Вратар
Роден на:
14.03.1976 г.
Други
клубове: „Хебър”
(Пазарджик), „Левски”, „Еносис”
(Паралимни).
Официален дебют с „бялата”
фланелка в ППЛ: 20.07.1997
г. в мача от VII кръг „Нефтохимик” – „Славия” 0:1.
Мачове за „Славия“ в ППЛ:
171.
Национален отбор: 18 мача.
32. Антонис
Стериакис
Вратар
Роден на:
16.03.1999 г.
Юноша на
клуба.
Официален дебют
с „бялата”
фланелка в ППЛ: 21.08.2016
г. в мача от IV кръг „Славия”
– „Левски” 0:4.
Мачове за „Славия“ в ППЛ:
30 мача.
12. Емануеле Джерия
Вратар
Роден на:
22.07.1995 г.
Други клубове: „Трапани”, „Чивитановензе”.
Официален
дебют с „бялата” фланелка
в ППЛ: 19.03.2018 г. в мача

„Созопол” Кристиян Пешов. Пред 21-годишния
футболист
предстои
първият му мач с белия
екип. Такъв е и случаят
с Александър Станисавлиевич. Бранителят
идва от втория отбор
на ЦСКА (Москва) и на
него се разчита да укрепи централната зона
на защитата, за което
помага и високият му
ръст.
Носителите на купата бях напуснати през
лятото от титулярите
във финала Иван Мин-

от ХХVІ кръг „Славия” – ОФК
„Пирин” (Бл) 3:1.
Мачове за „Славия“ в ППЛ:
2.
5. Димитър
Буров
Защитник
Роден
на: 31.08.1997
г. Официален
дебют с „бялата” фланелка
в ППЛ: 28.05.2016 г. в двубоя
от XXXVI кръг „Славия” –
„Монтана” 3:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 12.
Младежки национален тим:
2 мача.
Юношески национален
тим: 2 мача.
13. Стефан
Велков
Защитник
Роден на:
12.12.1996 г.
Юноша на
клуба.
Официален
дебют с
„бялата” фланелка в ППЛ:
27.07.2013 г. в мача от II кръг
„Черно море” – „Славия” 0:0.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 87.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 2.
Младежки национален тим:
15 мача, 1 гол.
Юношески национален
тим: 25 мача.

чев, Стефан Велев и
Костадин Велков, потърсили предизвикателство другаде. Остава
да пожелаем на новодошлите да постигнат
поне техния успех.
Сред
основното
ядро от сегашния тим
се откроява ветеранът
Георги Петков. През настоящата кампания той
може да се превърне
и в най-възрастният
играч в българския
футбол за всички времена! За капитана това
ще бъде и 12-и сезон в

15. Александър
Станисавлиевич
Защитник
Роден на:
27.01.1998 г.
Други клубове: ЦСКА
(Москва)-ІІ.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка
в ППЛ.
19. Димитър
Велковски
Защитник
Роден на:
22.01.1995 г.
Други
клубове: „Ботев”
(Враца),
„Локомотив”

(Пловдив).
Младежки национален тим:
6 мача.
Юношески национален
тим: 4 мача.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка
в ППЛ.
25. Александър
Александров
Защитник
Роден на:
30.07.1986 г.
Други клубове: „Конелиано”
(Герман), „Миньор” (Перник),
„Локомотив” (Стара Загора),
„Берое” (Стара Загора), „Черно море” (Варна), „Левски”,
„Етър” (ВТ).

клуба, а със 171 мача
в Първа професионална лига за „белите” е и
най-опитен по този показател. С 20 по-малко
има Галин Иванов, който пък е най-резултатен
с 34 гола. С 11-те си попадения през миналия
сезон Ивайло Димитров
вече има 28 с екипа на
„Славия” в родния елит,
а през новия шампионат се очаква да достигне и кота 100 при
мачовете. Засега Косъма има 89 срещи. Към
този юбилей са се запътили още двама негови
съотборници. Това са
клубните възпитаници
Емил Мартинов и Стефан Велков, като при
първия срещите в ППЛ
с бялата фланелка са
81, а при втория 87.
Камен ОГНЯНОВ

Официален дебют с „бялата”
фланелка в ППЛ: 25.02.2018
г. в мача от XXІI кръг „Славия” - „Локомотив“ (Пд) 1:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 5.
55. Андреа
Христов
Защитник
Роден на:
31.03.1999 г.
Юноша на
клуба.
Официален дебют
с „бялата”
фланелка в ППЛ: 01.10.2016
г. в мача от IX кръг „Славия”
– „Верея” 3:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 45.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 3.
Юношески национален
тим: 20 мача, 1 гол.
8. Славчо
Шоколаров
Полузащитник
Роден
на: 20.08.1989
г.
Други клубове: „Пирин”
(ГД), „Светкавица” (Търговище), „Монтана”, „Любимец”,
„Черноморец” (Бургас), „Поморие”, „Лудогорец” (Разград).
Официален дебют с „бялата”
фланелка в ППЛ: 27.02.2015
г. в мача от XX кръг „Черно
море” – „Славия” 2:0.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 33.

Изпълнителите

10. Янис Карабельов
Полузащитник
Роден на:
8.03.1996 г.
Юноша на
клуба.
Официален
дебют с „бялата” фланелка в „А” ПФГ/ППЛ:
28.9.2013 г. в мача от XI кръг
„Славия” – „Левски” 0:1.
Мачове за „Славия“ в в
ППЛ: 69.
Голове за „Славия” в ППЛ: 2.
Младежки национален тим:
6 мача.
Юношески национален тим:
24 мача
11. Кристиян Пешов
Полузащитник
Роден на: 16.06.1997 г.
Други клубове: „Созопол”.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка
в ППЛ.
16. Александър
Златков
Полузащитник
Роден на:
31.01.1999 г.
Юноша на
клуба.
Юношески
национален тим: 14 мача, 1 гол.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка
в ППЛ.
17. Момчил
Цветанов
Полузащитник
Роден
на: 3.12.1990 г.
Други клубове: „Спартак”
(Плевен), „Литекс” (Ловеч),
„Ботев” (Пловдив), ЦСКА,
„Вероя” (Стара Загора),
„Стал” (Миелец).
Официален дебют с „бялата”
фланелка в ППЛ: 4.03.2018 г.
в мача от XXІІI кръг „Витоша”
– „Славия” 1:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 8.
Младежки национален
тим: 14 мача, 6 гола.
Юношески национален
тим: 20 мача, 1 гол.
20. Филип
Кръстев
Полузащитник
Роден на:
15.10.2001 г.
Юноша на
клуба.
Официален
дебют с „бялата” фла-
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Бяла пролет

нелка в ППЛ: 13.05.2018 г. в
мача-реваш от баража за 7-о
място „Славия“ – „Локомотив“
(Пд)
0:3.
Мачове за „Славия“ в в
ППЛ: 1.
Юношески национален тим:
6 мача, 1 гол.
23. Владислав
Узунов
Полузащитник
Роден
на: 25.05.1991
г.
Други клубове: „Локомотив” (Мездра),
„Сливен”,
„Димитровград”, „Калиакра”
(Каварна), „Хасково”, ЦСКА,
„Добруджа” (Добрич), „Локомотив” (ГО).
Официален дебют с „бялата”
фланелка в ППЛ: 15.07.2017
г. в мача от I кръг „Славия” „ЦСКА-София” – 1:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 28.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 1.

27. Емил
Мартинов
Полузащитник
Роден на:
18.03.1992 г.
Юноша на
клуба.
Други клубове: „Спартак” (Варна), „Доростол” (Силистра),
„Светкавица” (Търговище),
„Сливен”.
Официален дебют с „бялата”
фланелка в ППЛ: 13.06.2009
г. в мача от ХХХ кръг „Славия” – „Локомотив” (Сф) 2:2.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 81.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 1.
33. Галин
Иванов
Полузащитник
Роден на:
15.04.1988 г.
Други клубове: „Левски”, „Берое”
(Стара Загора), „Арминия” (Билефелд),
„Литекс” (Ловеч), „Хазар”
(Ленкоран) „Самсунспор”
(Самсун), „Нефтохимик” (Бургас).
Официален дебют с „бялата”
фланелка в ППЛ: 16.08.2008
г. в мача от ІI кръг „Локомотив” (Мездра) – „Славия” 1:0.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 151.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 34.

Национален отбор: 1 мач.
Младежки национален
тим: 3 мача.
Юношески национален
тим: 10 мача, 1 гол.

35. Георги
Йомов
Полузащитник
Роден на:
6.07.1997 г.
Официален дебют
с „бялата”
фланелка в ППЛ: 21.02.2016
г. в мача от XXI кръг „Славия”
– „Черно море” 0:0.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 56.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 7.
Младежки национален
тим: 1 мач.
Юношески национален тим:
1 мач.
38. Милен
Гамаков
Полузащитник
Роден на:
12.04.1994 г.
Други клубове: „Черноморец”
(Бургас),
„Нефтохимик” (Бургас),
„Ботев” (Пловдив), „Лехия”
(Гданск), „Рух” (Хожов), „Стомил” (Олщин).
Младежки национален
тим: 14 мача, 1 гол.
Юношески национален тим:
5 мача.
Предстои му официален
дебют с „бялата” фланелка
в ППЛ.
71. Тони Иванов
Полузащитник
Роден
на: 21.03.1999
г.
Други клубове: „Лудогорец”
(Разград)-ІІ.
Официален дебют с „бялата”
фланелка в ППЛ: 18.02.2018
г. в мача от XXI кръг „Лудогорец” – „Славия” 4:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 3.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 1.
Юношески
национален
тим: 4 мача.
9. Цветелин
Чунчуков  
Нападател
Роден
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на: 26.12.1994 г.
Други клубове: „Бенковски” (Пазарджик), „Ботев”
(Пловдив), „Лудогорец”
(Разград), „Черно море”
(Варна).
Официален дебют с „бялата” фланелка в ППЛ:
14.03.2018 г. в мача от XXV
кръг „Дунав” – „Славия” 0:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 7.
Младежки национален
тим: 7 мача, 1 гол.
14. Ивайло
Димитров
Нападател
Роден на:
26.03.1989
г.
Други
клубове: „Добруджа” (Добрич), „Несебър”, „Етър” (ВТ), „Академик” (София), „Спортист”
(Своге).
Официален дебют с „бялата” фланелка в ППЛ:
19.04.2015 г. в мача от XXVI
кръг „Черно море” – „Славия” 1:1.
Мачове за „Славия“ в
ППЛ: 89
Голове за „Славия” в
ППЛ: 28
Национален отбор: 2
мача.
29. Милчо Ангелов
Нападател
Роден
на: 02.01.1995
г.
Други клубове: „Черноморец”, „Литекс”
(Ловеч), „ЦСКА-София”.
Официален дебют с „бялата” фланелка в ППЛ:
18.02.2018 г. в мача от XXI
кръг „Лудогорец” – „Славия”
4:1.
Мачове за „Славия” в
ППЛ: 11.
Голове за „Славия” в
ППЛ: 2.
Юношески национален
тим: 11 мача, 4 гола.
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
Домакин:
Венцислав Савов
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Суперкупа на България

„Белите” отстъпиха с 0:1 в
сблъсъка за Суперкупата
Спестен червен картон за капитана на съперника и
неотсъдена дузпа за славистите белязаха двубоя

„Славия“ успя да се
противопостави на „Лудогорец“ в мача за Суперкупата, предшестващ старта на сезона, но въпреки
това отстъпи с минималното 0:1 в Стара Загора.
Носителите на Купата
на България стояха нелошо на терена срещу

Изнеслият поредния
си силен мач Янис
Карабельов е
туширан, но сигнал
от рефера отново
няма. Съдийският
фактор бе онзи тънък
момент, който добута
клуба от Разград до
отличието...

Славистката агитка бе на висота и в
този двубой, като създаде истинска
латиноамериканска атмосфера на трибуните
шампионите, но сякаш на ляв защитник.
„Белите“ бяха подкреим липсваше една идея
повече бързина и точност пяни от солидна агитка,
в завършващия пас. Де- като от редица места на
бют с бялата фланелка в страната, хората бяха
този мач направиха две дошли в работния ден,
от новите попълнения - за да наблюдават изМилен Гамаков, който си явите на своите любимпартнираше в центъра ци. В първите 15-ина
на отбраната с Андреа минути славистите бяха
Христов и Димитър Вел- по-прибрани в своята поковски, който бе в ролята ловина, докато футболи-

стите от Разград контролираха топката. В този
период „белите“ имаха
и късмет, когато удар
на Марселиньо срещна
гредата в 15-ата минута.
Момчетата на Загорчич
отговориха с удари на
Галин Иванов от далечна дистанция в следващите минути, единият от
фаул. След половин час
игра при разиграване в
наказателното поле на
„Славия“ между Марселиньо и Клаудио Кешерю
последният откри резултата. „Белите“ бяха близо
до изравняването минути
по-късно, но шутът на
Галин Иванов от фаул
бе отразен от стража на
„Лудогорец“.
С подновяването на

играта за втората част
славистите осъществиха
атака, при която Сисиньо
събори Галин Иванов в
наказателното поле, но
не последва съдийски
сигнал на Кабаков. Иначе
през второто полувреме
пак по-активни бяха шампионите, но шутовете им
бяха отразени с вещина
от младия Стериакис на
„бялата“ врата. В 69-ата
минута славистите имаха отличен шанс да вкарат, но Владислав Узунов
и Галин Иванов не се
възползваха и не намериха целта. Две минути
по-късно капитанът на
„Лудогорец“ Дяков, който
имаше жълт картон от
първото полувреме, игра
опасно срещу Карабе-

Да си от „Славия”, това означава ниво

Текат
последните
секунди на двубоя на
„Трейс Арена”, вече
за никого не е тайна,
че няма как „белите”
да спечелят трофея,
но славистката агитка продължава да пее
за своите! Да ги подкрепя както през целия
двубой. Така бе и след
финала за купата. Но
тогава е лесно, защото
бе спечелено отличието, затова сега си пролича величието на тази
публика. Която знае да
застане зад отбора и в
мигове като този. Това
знаят и момчетата в
бяло и затова, за разлика от други, не се крият
като мишки, а отиват да
поздравят тези фенове.
Защото знаят, че в спорта има победи и загуби,
но духът е важен.
Именно тази славистка сила продължава

Шпалир за победителите – у нас
това го правят само „белите”
вече повече от столетие. Тя върви заедно и
с възпитанието. Точно
затова не бе чудно, че
футболистите на „Славия” направиха шпалир
на победилия съперник.
Кой друг у нас е сторвал
това?! Макар, че именно
от „Лудогорец” трябваше да го направят и в
този мач, да не говорим
за първия двубой между
двата тима след онзи 25
май 2013 г. Когато в мач
без формално значение
за „белите” те донесоха
титлата на разградчани, спирайки „Левски”

на „Герена”. Но това е
друга тема. Общото и в
двата случая е нивото
на славистите. Джентълменство се нарича в
нормалния свят. Това
се вижда и по европейските терени, така бе и
на Световното. Затова
и Георги Петков утешаваше след дузпите своя
колега от „синия” лагер
вратарят Божидар Митрев, защото знае какво
е да си на страната на
губещите.
Днес наричаме спорта с това име, но не
толкова отдавна бе из-

льов, но бе пожален от
Кабаков?! В 75-ата минута феновете на „Славия“ показаха специална
хореография с факли и
димки, която прекъсна за
кратко мача.
В заключителните минути момчетата на Загорчич опитаха натиск към
вратата на „Лудогорец“,
и той доведе до неколко
корнера, но последният
съдийски сигнал дойде
при 1:0 за разградчани.
Така „белите“ ще очакват
нов шанс за изява в спора за Суперкупата, която
все още липсва в тяхната
витрина. След двубоя наставникът на „Славия“ се
изказа хиперболично за
действията на рефера, а
и играчи от София също
имаха основателни претенции към съдийската
бригада.
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ

Статистика

Суперкупа на България
5 юли 2018 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 1:0
„Славия“: Антонис Стериакис,
Александър Александров,
Андреа Христов, Милен
Гамаков, Димитър Велковски,
Янис Карабельов, Емил
Мартинов (к), Галин Иванов,
Славчо Шоколаров (68 –
Владисав Узунов), Момчил
Цветанов (87 – Филип
Кръстев), Милчо Ангелов (75 –
Ивайло Димитров).
Голмайстор: 1:0 Клаудио
Кешерю (30)
Жълти картони: Гамаков,
Александров, Карабельов.
Главен съдия: Георги Кабаков
Стара Загора, ст. „Трейс арена“
– 700 зрители.

малко. Но затова „Славия” продължава да
възпитава ценности и
да държи ниво, дори в
опошлявената действителност на ХХІ век. И не
случайно „белият” клуб
продължава да е любимият на родната интелигенция вече толкова години. А славизмът като
добродетел възпитава и
се предава от поколение
на поколение. Наред и с
волята за честна игра, и
победа. И тя дойде само
няколко дни по късно на
терена в Хелзинки.
Камен ОГНЯНОВ

вестен с термина физическа култура.
А в зората на появата му в България
– телесно възпитание! Едни явно
позабравени днес
ценности, но припомнени от „белия”
клуб и неговите последователи и на
стадиона в Стара Загора. Дори и с акта на приемането на сребърните
медали. Да, това е найтъжният миг за един
спорт и с т,
но доблестният го
прави.
Ув и ,
примерите у
нас в
Отбор и агитка се
обратпоздравяват взаимно
ното
и след загуба
не са

Лига Европа

„Славия“ стартира отлично в Лига Европа, побеждавайки с 1:0 „Илвес“
(Тампере) като гост в
първи двубой от първия
квалификационен кръг.
Мачът се игра на „Телия
5G Арена“ в Хелзинки,
тъй като стадионът в
Тампере е ангажиран с
лекоатлетически състезания за юноши. Срещата бе първи мач в
историята за „белите“ в
евротурнирите на изкуствен терен.
Загорчич заложи на
същата стартова единадесеторка, която излезе
във финала за Суперкупата преди седмица като единствено на
вратата вместо младия
Стериакис застана ветеранът Георги Петков.
Така Гошо стана найвъзрастният български
футболист, играл в евротурнирите. „Белите“ бяха
подкрепяни от близо 70
верни техни привърженици, пропътували разстоянието до далечна
Финландия и останали
гласовити през целия
мач.
През първото полувреме славистите стояха отлично на терена, а
първата възможност за
тях бе още във 2-ата ми-

Мечтано начало победа в Хелзинки!

Основан: 10 април 1931 г.
Цветове: жълти фланелки, зелени гащета и жълти чорапи.
Прозвище: Рисовете.
Стадион: „Тамелан” – 5060 места.
Президент: Ари Рут.
Най-големи успехи:
Шампион на страната: веднъж – 1983 г.
Сребърен медалист: веднъж – 1985 г.
Бронзов медалист: два пъти – 1984 и 2017 г.
Купа на Финландия - носител: 2 пъти – 1979 и 1990 г.
„Илвес” (Тампере) в Евротурнирите
сезон съперник
резултати турнир
1980/81 „Фейенорд” (Ротердам) 1:3 и 2:4
КНК
1984/85 „Ювентус” (Торино)
1:2 и 0:4
КЕШ
1986/87 „Рейнджърс” (Глазгоу) 2:0 и 0:4
УЕФА
1991/92 „Гленавон” (С. Ирландия) 2:1 и 2:3
КНК
1991/92 „Рома” (Рим)
1:1 и 2:5
КНК
Забележка: Навсякъде като първи резултат е посочен този
във Финландия
Общ баланс
Турнир
У

М

П

Р

З

Г/Р

КЕШ
УЕФА
КНК
Общо:

2
2
6
10

0
1
1
2

0
0
1
1

2
1
4
7

1-6
2-4
10-17
13-27

З

а първи път
„Славия” премери сили с отбор
от Финландия. Никога
преди това „белите” не
са срещали тим от тази
скандинавска страна,
дори в приятелски двубой.
Дебютът в европейските клубни турнири,
за популярния с про-

Христов не успя да уцели вратата на „Илвес“.
Минута по-късно Милен
Гамаков вкара топката с
глава в мрежата на финландците, но голът не бе
зачетен заради маркирана засада. В края на
полувремето домакините имаха силни минути,
1983 г., а през последващите два сезона клубът
е съответно втори и трети. „Жълто-Зелените” от
Тампере се гордеят и с
двете купи на страната,
спечелени в 1979 и 1990
г. През изминалия шампионат „Рисовете” отново стигнаха до медалите, а с бронза спечелиха
и правото да дебютират
в Лига Европа.
През годините има и
не малко тежки периоди, като този след 1998

г., когато заради финансови проблеми клубът
спира да развива мъжки
футбол. Остава да работи само школата. Но
дълбоките корени са
живи и осем лета покъсно, клубът възстановява своя „А” отбор. Започва и дългият път из
долните дивизии, като
всичко достига до щастлив край през 2015-а,
когато „Илвес” печели
промоция за Вайкайслигата!

Момчил
Цветанов
току-що е
изпратил
топката към
вратата на
Хиландер,
който вижда
как тя влиза в
мрежата му
нута, когато Галин Иванов
пропусна да открие резултата. В 13-ата бе първата
опасност за домакините,
която бе отразена с вещина от Петков, отбил удар
на Нубиси. Три минути покъсно „белите“ удариха
греда – Момчил Цветанов
върна назад към нахлува-

щия на скорост Славчо
Шоколаров, който стреля
и топката срещна левия
стълб на финландската
врата. В 25-ата минута
отново Чико Цветанов
бе в основата на опасност – центрира отдясно
от фаул в наказателното поле, където Андреа

звището „Рисовете”, както се превежда „Илвес”,
е през есента на 1980
г. Тогава те участват в
надпреварата за Купата
на националните купи и
техен съперник е „Фейенорд”, с който славистите ще премерят сили
в същата кампания на
четвъртфиналите.
Клубът от Тампере

няма международните
традиции на „Славия”,
като единствено елиминират „Гленавон” от
Северна Ирландия. Но
това не бива да успокоява българския тим, защото в редиците на „Илвес” днес има не малко
стойностни играчи, които са решени да продължат напред. Голям
плюс за отбора воден
от Ярко Вис е фактът, че
местното първенство е в
разгара си. Досега са изиграни 18 кръга, в които
са постигнати по 6 победи, равни и загуби. Но е
налице обиграността и
състезателният ритъм,
които липсват при момчетата на Златомир Загорчич.
В състава на финландците има само
местни
футболисти,
както и четирима африканци (ганаецът Баба
Менса, сенегалецът Иса
Тиав и двама камерунци: Алим Мунди и Мариус Нубиси).
В исторически план
най-силен е периодът
1977-1990 г. Бленуваната титла става факт през
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но така и не стигнаха до
сериозна опасност пред
Петков.
През втората част славистите сякаш намалиха
оборотите, което позволи
на „рисовете“, както са
известни домакините, да
имат известна доминация. Около 60-ата минута
„жълто-зелените“ изпълниха няколко последователни ъглови удара, от
които не произлезе нищо.
Златният миг за „Славия“
дойде в 80-ата минута.
Тогава при контраатака
Галин Иванов умело подаде на връхлитащия
Момчил Цветанов, който
изскочи фронтално срещу финландската врата
и стреля в десния ъгъл
за 1:0. След гола футболистите в бели екипи
не допуснаха сериозни
опасности пред Петков и
задържаха победата.
Триумфът навън е
първи за „Славия“ от 54
години насам. Той бе изкован само с български
футболисти. След мача
наставникът
Загорчич
се зарадва на успеха, но
каза, че все още нищо не
е решено. Президентът
Венцеслав Стефанов бе
на същото мнение, защото предстои реванш в
София.

Статистика
Лига Европа – I квалификационен кръг
12 юли 2018 г.
„Илвес“ (Тампере) – „Славия“ 0:1
„Славия“: Георги Петков, Александър Александров, Андреа Христов,
Милен Гамаков, Димитър Велковски, Емил Мартинов, Янис Карабельов,
Славчо Шоколаров (69 – Георги Йомов), Галин Иванов, Момчил Цветанов
(90 – Ивайло Димитров), Милчо Ангелов (86 – Цветелин Чунчуков).
Голмайстор: 0:1 Цветанов (80).
Жълти картони: Петков, Карабельов, Мартинов.
Главен съдия: Кжистоф Якубик (Полша).
Хелзинки, стадион: „Телия 5G Арена“ – 3000 зрители.

Това е „Илвес” (Тампере)

1
1
2
4
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Подготовка/програма

Галин Иванов категорично спечели
отличието „Любимец на Публиката”
Призът отиде при Галин
Иванов, не само заради
10-те гола и 6-те асистенции, а и заради това, че се
представяше равномерно
и бе лидер на отбора. Това
е първо призово място за
него, въпреки че досега
има пет четвърти и едно
шесто. Успехът му е повече от убедителен, като той
има повече точки от втория и третия взети заедно.
На второ място остана голмайсторът - Ивайло Димитров. Може би, ако бе само
на върха на атаката, щеше
да има доста повече попадения и точки, но в името
на отборните нужди той се
„жертва” и игра на четири
поста в течение на сезона централен нападател, ляво
и дясно крило, зад нападателя... Превърна се в универсален играч в последната третина на игрището и
нищо чудно догодина да се
бори и за първото място.
Халфът Иван Минчев е
трети, но е трудно да се изкажат всички суперлативи
за играта му. Стана автор
на важни асистенции, ценни попадения, но най-вече с
това, че е един от малкото
играчи в Първа лига, които
притежават въображение
и го прилагат на терена.
Идеалният отбор изглежда
странно с наситената средна линия - 3-6-1: Стериакис;

А. Христов, К. Велков, Омар
Абуд; Велев, Карабельов,

Узунов, Минчев, Йомов, Г. Иванов (к); Димитров. 40-седмичните
допитвания за всички
официални мачове на
„Славия” в двата турнира, в които „белите”
участваха, бяха уважени от над 800 души!
Юбилейното
издание
№15 на анкетата започна на 5 юли. През този
сезон класацията ще
обхване цели 4 турнира - Първа лига, Купа на
България, Лига Европа и
Суперкупа на България.
Екипът ви пожелава свежи сили за положителните емоции, които ни
предстоят през следващия сезон.
Здравко БОДЖОВ,
Венцеслав ЦВЕТАНОВ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
17. Шикози Мба - 40
1. Галин Иванов – 705 точки
18. Наско Милев - 39
2. Ивайло Димитров - 322
19. Стефан Велков -32
3. Иван Минчев - 298
20. Марио Кирев - 29
4. Антонис Стериакис - 257
21. Лука Наков -25
5. Георги Петков - 150
22. Милчо Ангелов - 25
6. Омар Абуд - 128
23. Теодорос Папацоянопулос - 18
7. Костадин Велков - 119
24-27. Емануеле Джерия -11
8. Георги Йомов - 115
24-27. Пламен Петров - 11
9. Стефан Велев - 113
24-27. Ивайло Василев - 11
10. Янис Карабельов - 108
24-27. Цветелин Чунчуков 11
11. Андреа Христов -107
28. Александър Александров -10
12. Владислав Узунов - 99
29. Тони Иванов -6
13. Славчо Шоколаров - 85
30-31. Матеуш Биси - 4
14. Емил Мартинов -84
30-31. Юлис Ндонг - 4
15. Калоян Кръстев - 68
32-33. Димитър Буров - 3
16. Момчил Цветанов 57
32-33. Михаил Венков - 3

Равностойни резултати
в летните контроли

Емил Мартинов бе
пак на познатото
добро ниво
„Славия“ игра на приливи и отливи по време
лятната подготовка. „Белите“ започнаха с новака
в елита „Ботев“ (Враца).
Двубоят на базата на
БФС в Бояна завърши
със загуба 2:4. Експерименталният състав се
радваше на мощна подкрепа от трибуните, но
все още беше в съвсем
начална фаза от тренировките. Любопитен факт
е, че всички голмайстори
за гостите са бивши футболисти на „Славия“.
Валери Домовчийски
даде аванс за тима от
Враца в 7-ата минута, а
малко по-късно Спас Ге-

оргиев удвои преднината
за „Ботев“. „Белите“ намалиха изоставането си
с гол с глава на Цветелин
Чунчуков в 31-ата минута,
но Домовчийски направи
1:3 точно преди почивката. Георги Йомов намали
на 2:3 след час игра, но
получи контузия, а Петър
Димитров в 79-ата минута оформи крайното 2:4.
В последните минути над
Бояна се разрази силна лятна буря и двубоят
приключи при много тежки условия.
Следващата проверка
бе в Разлог срещу македонския „Работнички“,
защото славистите бяха
на лагер в Банско. Милчо Ангелов откри в 7-ата
минута след центриране
на Галин Иванов и даде
тон за успеха с 3:0. След
почивката точни във вратата на отбора от Скопие бяха младите Филип
Кръстев и Тони Иванов.
Последва равенство
1:1 със столичния „Септември“. Като тук носи-

телят на купата на България поведе чрез Емил
Мартинов. Той се разписа
с глава в 52-ата минута,
но сетне Мирослав Будинов изравни след добавка отблизо.
Последната проверка
на „Славия“ в Разлог имаше драматичен характер.
„Белите“ направиха 3:3
срещу носителя на купата на Армения за 2018
г. „Гандзасар“ (Капан).
Момчетата на Загорчич
изоставаха с 0:3 още през
първата част, но след
почивката беше време
за обрат. Седем минути
след подновяването на
играта Галин Иванов се
разписа от дузпа, а шест
по-късно и влезлият като
резерва Ивайло Димитров направи същото.
Девет минути преди края
Милчо Ангелов успя да
изравни - 3:3. Двубоят
ще се запомни с грубите
грешки в защита и с много пропуски пред вратата
на „Гандзасар“.
Асен ДАСКАЛОВ

Лятна подготовка
13 юни, 2018 година
„Славия“ - „Ботев“ (Враца) 2:4
„Славия“: Антонис Стериакис,
Александър Александров,
Андреа Христов, Никола
Гаврич, Юлиан Карабела,
Славчо Шоколаров, Янис
Карабельов, Пламен Петров,
Момчил Цветанов, Галин
Иванов, Цветелин Чунчуков.
Голмайстори: 0:1 Валери
Домовчийски (7), 0:2 Спас
Георгиев (13), 1:2 Цветелин
Чунчуков (31), 1:3 Валери
Домовчийски (43), 2:3 Георлги
Йомов (61), 2:4 Петър
Димитров (79).
Бояна, база на БФС, 400
зрители.
18 юни, 2018 година
„Славия“ - „Работнички“
(Скопие, Македония) 3:0
„Славия“: Георги Петков,
Александър Александров,
Александър Станисавлиевич,
Андреа Христов, Димитър
Велковски, Владислав Узунов,
Янис Карабельов, Галин
Иванов, Момчил Цветанов,
Славчо Шоколаров, Милчо
Ангелов.
Голмайстори: 1:0 Милчо
Ангелов (7), 2:0 Филип
Кръстев (59), 3:0 Тони Иванов
(71).
Разлог, Градски стадион, 80
зрители.

21 юни, 2018 година
„Септември“ (София) „Славия“ 1:1
„Славия“: Георги Петков,
Александър Александров,
Александър Станисавлиевич,
Андреа Христов, Димитър
Велковски, Владислав
Узунов, Янис Карабельов,
Галин Иванов, Момчил
Цветанов, Емил Мартинов,
Милчо Ангелов
Голмайстори: 0:1 Емил
Мартинов (52), 1:1 Мирослав
Будинов (77)
Разлог, Градски стадион, 60
зрители.
25 юни, 2018 година
„Славия“ - „Гандзасар“
(Капан, Армения) 3:3
„Славия“: Георги Петков,
Димитър Велковски,
Александър Александров,
Милен Гамаков, Александър
Станисавлиевич, Владислав
Узунов, Янис Карабельов,
Момчил Цветанов, Галин
Иванов, Милчо Ангелов,
Цветелин Чунчуков.
Голмайстори за „белите“:
1:3 Галин Иванов (52-дузпа),
2:3 Ивайло Димитров
(58-дузпа), 3:3 Милчо Ангелов
(81).
Разлог, Градски стадион, 120
зрители.

Първа професионална лига
Есенен полусезон 2018/19 - програма
I кръг
20 юли 2018 г., петък, 18:30ч.
- НС
„Витоша“ – „Дунав 2010“
20 юли 2018 г., петък, 20:45ч.
- ДС
„Черно море“ – „Ботев“ (Вр)
21 юли 2018 г., събота, 18:30ч.
- ДС
„Лудогорец“ – „Етър ВТ“
21 юли 2018 г., събота, 20:45ч.
- ДС
ПФК „Ботев” (Пд) – „Левски“
22 юли 2018 г., неделя, 18:30ч.
- ДС
„Славия“ – „Берое“
22 юли 2018 г., неделя, 20:45ч.
- ДС
„ЦСКА-София“ – „Локомотив“
(Пд)
23 юли 2018 г., понеделник,
20:30 ч. - ДС
„Верея“ – „Септември“ (Сф)
II кръг
27 юли 2018 г., петък, 18:30ч.
- НС
„Етър ВТ“ – „Верея“
27 юли 2018 г., петък, 20:45
ч. - ДС
„Дунав 2010“ – „Ботев“ (Вр)
28 юли 2018 г., събота, 18:30ч.
- ДС
„Септември“ (Сф) – ПФК „Ботев“
(Пд)
28 юли 2018г., събота, 20:45ч.
- ДС
„Берое“ – „Лудогорец“
29 юли 2018 г., неделя, 18:30ч.
- ДС
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“
29 юли 2018г., неделя, 20:45ч.
- ДС
„Витоша“ – „ЦСКА-София“
30 юли 2018 г., понеделник,
20:30 ч. - ДС
„Левски“ – „Черно море“

III кръг
3 август 2018 г., петък, 18:30 ч.
ПФК „Ботев” (Пд) – „Етър
ВТ“- НС
3 август 2018г., петък, 20:45ч.
- ДС
„Верея“ – „Берое“
4 август 2018 г., събота, 18:30ч.
- ДС
„Черно море“ – „Септември“
(Сф)
4 август 2018 г., събота, 20:45ч.
- ДС
„Лудогорец“ – „Локомотив“ (Пд)
5 август 2018 г., неделя, 18:30ч.
„Ботев“ (Вр) – „Левски“- ДС
5 август 2018 г., неделя, 20:45ч.
- ДС
„ЦСКА-София“ – „Дунав 2010“
6 август 2018 г., понеделник,
20:30 ч. - ДС
„Славия“ – „Витоша“
Програмата на „Славия”
според жребия
IV кръг „ЦСКА-София“ –
„Славия“
V кръг „Славия“ – „Дунав 2010“
VI кръг „Славия“ – „Лудогорец“
VII кръг „Верея“ – „Славия“
VIII кръг „Славия“ – ПФК
„Ботев“ (Пд)
IX кръг „Черно море“ –
„Славия“
X кръг „Славия“ – „Ботев“ (Вр)
XI кръг „Левски“ – „Славия“
XII кръг „Славия“ –
„Септември“ (Сф)
XIII кръг „Етър ВТ“ – „Славия“
Забележка: Програмата на
Първа лига е съгласувана с
БПФЛ и Футбол Про Медиа и до
редакционното приключване на
броя е обявена само за първите
три кръга. БФС си запазва правото на промени в зависимост
от представянето на участниците в европейските турнири.
Срещите ще бъдат излъчени
както следва: ДС - Диема спорт
и НС - Нова спорт.

Юбилей
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Михаил
Мишев:
Визитка
Роден е на 17 юни 1938 г. Дебютира с бялата
фланелка през сезон 1959/60 г., с която до лятото
на 1967 г. записва 179 мача и 51 гола в „А” група.
Вицешампион (1967 г.), бронзов медалист (1964,
1965 и 1966 г.). Носител на Купата на страната (1963,
1964 и 1966 г.). В Европейските клубни турнири има
9 мача с 4 гола за „Славия”. Полуфиналист за КНК
през 1966/67 г.

Един от големите
футболисти на „Славия” навърши 80 години.
Достойният юбилей е
чудесен повод да разговаряме с изтъкнатия
ветеран. Известният с
прякора Мишката играч
е автор на редица знакови попадения с белия
екип. Той открива сметката на тима и в евротурнирите, но за тези
му подвизи разказваме
в програмката за мача
„Славия” – „Илвес”. Тук
ще дадем дължимото на
онези незабравими мигове с негово участие срещу родните отбори. А
сред тях са общо 15 гола
в мрежите на изконните
съперници от София –
„сините” и „червените”!
Думата има юбилярят:
„Така се случи, че дебютирах именно срещу
ЦСКА през есента на
1959 г. Те тогава се казваха ЦДНА, но то иди ги запомни кога как се наричат.
Срещата завърши 0:0, но
сетне ми станаха абонати. В шампионата им вкарах седем гола! При два
от тях има една куриозна
случка. Отбелязах победното попадение с глава,
на която имах осем шева!
С тях бях и на сватбата
си. Историята я помня
като днес. Бе през октомври 1964 година, тъкмо се
бяхме върнали от турне в
тогавашна Югославия и
пред централата на ГУСВ
(Главно управление на
Строителни войски, към
което институционално
тогава е прикрепен „белият” клуб – бел. авт.)
ме спира Кральо, беше
шофьор на ген. Благой
Пенев и ме моли да му
намеря десет билета за
мача ни с ЦСКА. Тогава
беше така, те свършваха
една седмица преди двубоите и трябваха големи
връзки за да си намериш.
Взимали сме по 100 биле-

та футболистите от тима
за познати, те ги плащаха
разбира се, но си беше
цял подвиг да се сдобиеш с ценните хартийки.
Та разделяме се с него,
обръщам се да продължа
и една джипка ме удря.
Отскочих настрана и се
подпрях на дясната си
ръка, но тя поддаде и си
нараних много лошо главата. Поглеждам я, а тя в
кръв, Кральо ме взе и ме
закара до „Пирогов”. Там
д-р Петров, голям славист, ми заши главата с
осем шева, би ми инжекция против тетанус и ми
предписа пълен покой.
В къщи дойдоха да ме
видят треньорите Добромир Ташков и Манол Николов и лекарят на отбора. Това е в понеделник.
Цяла седмица не тренирам, в петък вечерта отидох с отбора на лагер в
хотел „Пирин”, но до последно се знае, че няма
да играя. Преди случката бях направил много
силна серия от мачове.
Дали колата ме е ударила случайно или не знам,
но очевидци твърдяха,
че е била с военен номер. Мачът бе в неделя.
Като видях препълнените
трибуни, си казах: „Ще
играя”. Ташков бе обявил
имената на 10 души и аз
настоях да изляза. Шами
и Чоко (Александър Шаламанов и Александър
Василев - бел. авт.) намериха отнякъде едно колоездачно таке. Отрязаха
козирката му, сложих го
на главата си, така закрихме шевовете и бинта.
Сетне с черна вакса за
обувки боядисахме такето отгоре и отстрани да
имитира коса. Съдията
не се усети и ме пуснаха да играя. Бихме 2:1 с
два мои гола, като втория
го вкарах с глава между
двойката им централни
бранители. След края на
мача публиката ме понесе на ръце, чак до ресторант „Севастопол”.
Сещам се и за друг забавен случай отново на
мач с „червените”. Чоко
изпълнява дузпа, топката среща гредата, а аз я

довкарах. След края на
двубоя се прибираме в
тунела и Манол Манолов,
старши треньор на ЦСКА,
се караше на защитниците начело с Борис Гаганелов и Димитър Пенев,
как не са се усетили и са
позволили да довкарам
топката. Като чух това, се
обърнах към него: „Бате
Симо, не им се карай, ние
това сме го пробвали
на тренировка, Чоко да
уцели гредата и аз да я
вкарам!”
Казват, често съм
бележил и на „Левски”,
ами често играехме. Две
години по ред - полуфинали за купата. Станаха
страхотни четири двубоя.
Стадионът щеше да се
пръсне. Имаше хора и
на пътеките между редовете, а и горе три реда
правостоящи.
Заради
тези двубои сетне решиха да разширят съоражението, така поне говореха и почнаха ремонта
на „Васил Левски”. През
1963 година ги бихме с
3:1, два пъти ги наказах, а
другото попадение бе на
Чоко Василев. Последва
0:0 и накрая спечелихме

среща бе равен - 1:1. Отново ги бях наказал, но
отивахме към дузпи. Тогава им викам на левскарите: „Чакайте, мачът още
не е свършил” и Вуцата
(Иван Вуцов - бел. авт.),
като сбърка една топка и
отбелязах. Признавам си,
него доста го майтапих и
тогава остават секунди
до края, застанал съм зад
него, но на разстояние и
му викам „Вуца върни”,
той мисли, че е вратарят
Бисер Михайлов, чукна
му топката, а аз само
това чакам. Изстрелях
се и 2:1! Така за четири
мача за купата с „Левски”
имам пет гола! Вкарах им
и три в шампионата. През
пролетта на следващата
1965 г. играем за първенството на нашия стадион,
нали ремонтират вече националния. Резултатът е
1:1, малко преди края им
разправям на „сините”:
„Само да ви вкарам гол,
ще се кача на напречната греда.” Бях говорил
с нашите момчета от отбора да ме вдигнат до
горе. Отбелязах, но те
изравниха накрая и не се
качих. Щях да го направя,
пък ако ще и да ме накажат и изключат от Комсомола. Тогава бяха такива
времената. След края
на срещата се прибрах
пеша до вкъщи толкова
ме беше яд, че не спечелихме. Имаше по данни
на пресата 36 000 души
на стадион „Славия”,
може ли да си го предстаИван Вуцов
още малко и ще
се удари в гредата за да спре
Михаил Мишев
(7), но той отбеляза на „Левски”
5 гола в 4 мача
за купата

купата. На другия сезон
направихме луд мач –
2:2. Тук се разписахме по
веднъж с Тони Кръстев.
Резултатът и във втората

вите?!
Наказвахме често и
„сини” и „червени”, но
не ни пускаха да станем шампиони. За което

съжалявам, поколението
ни бе страхотно. Бяхме и
чудесен колектив. Но си
имаше и тогава игрички
по върховете, във федерацията. Разправяха че
и Тодор Живков говорел:
„А, знам аз кой умря през
1943 г., последно като
сте станали първи, та и
сега да умре някой”. Имаше предвид кончината на
Цар Борис ІІІ и намекваше за себе си. Добре, че
беше турнирът за купата.
Там за четири години три
пъти играхме финал и го
спечелихме. Първият бе
през 1963 г. с „Ботев”.
Преди разбора обръщат специално внимание
да се противодейства на
Чоко и на мен. Левият
им бек Виден Апостолов
казва на старши треньора Георги Генов: „Аз на
Мишката я знам играта”. След края на мача,
като се прибираха, бай
Георги Шивача го пита:
„Ех, Видене, Видене,
нали му знаеше играта…?!” А то какво стана,
в 11-ата минута изсипаха
една топка от 40 метра,
вратарят им я изпусна, а
аз до него и я чукнах към
мрежата. След час игра
при удар на Георги Гугалов отдалеч кълбото се
удари в гредата и докато
се чудят защитниците
какво става го посрещнах
и 2:0! Мачът свърши! На
следната година ги бихме
с 3:2 и доказахме силата
си. От този турнир няма
да забравя хеттрика си,
който вкарах за 7 минути срещу „Дунав” в Русе!
Изоставахме на почивката с 0:3, но накрая стана
3:3!
Бях титуляр и в третия
ни финал, този с ЦСКА
през 1966 г. През сезона ги бихме два пъти, но
накрая те станаха първи
и бяхме решени да им
покажем кой кой е. След
гола на Чоко още в 3-ата
минута, докрая удържахме и започна европейската ни серия, чак до полуфинала.
Радвам се много, че
сега спечелихме отново
купата. Бях на стадиона
и много се зарадвах, на
младите в белите екипи,
които триумфираха и то
мъжки срещу „Левски”!
Сигурен съм, че на любимия ми клуб предстоят
още щастливи мигове,
хилядите слависти го заслужават!”
Камен ОГНЯНОВ
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Статистика

Елитна юношеска група
на България до 19 години:
21 кръг
„Славия“ - „Септември“ (София)
22 кръг
ЦСКА-София - „Славия“
23 кръг
„Славия“ - „Черно море“
24 кръг
„Берое“ - „Славия“
25 кръг
„Дунав 2010“ (Русе) - „Славия“
26 кръг
„Славия“ - „Пирин“ (Благоевград)
27 кръг
„Монтана“ - „Славия“
28 кръг
„Славия“ - „Левски“
29 кръг
„Ботев“ (Пловдив) - „Славия“
30 кръг
„Славия“ - „Нефтохимик“

Младата смяна

34 кръг
„ДИТ Спорт“ (софия) - „Славия“
1:0
2:1
1:3
2:1
0:3
5:1
2:2
2:4
7:2
7:1

Крайно класиране в челото:
1. “Лудогорец“ 30 23 6 1 111-15 75 т.
66
2. ЦСКА-София 30 20 6 4 76-18
64
3. “Черно море“ 30 20 4 6 75-27
..........................
38
10. “СЛАВИЯ“ 30 10 8 12 62-56
Елитна юношеска група
на България до 17 години:

Крайно класиране в челото:
1. „Левски“
32 28 1 3 179-16
2. ЦСКА-София 32 28 1 3 185-20
3. ДИТ Спорт“ 32 27 1 4 143-21
................
5. „СЛАВИЯ“
32 21 3 8 107-31
Държавно първенство
осминафинал
първи мач
„Славия“ - „Аристон“ (Русе)
втори мач
„Аристон“ (Русе) - „Славия“
четвъртфинал
първи мач
„Славия“ - „Лудогорец“ (Разград)
втори мач
„Лудогорец“ (Разград) - „Славия“

2:1
85 т.
85
82
66

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

Софийско първенство, деца „Б“,
родени през 2004 година
21 кръг
„ДИТ Спорт“ - „Славия“
22 кръг
„Славия“ - „Лъвчета“
23 кръг

0:0
1:0

Софийско първенство,
подготвителна група
(2005 година),
футбол 11 (група „А“), втора фаза
6 кръг
„Царско село“ - „Славия“
7 кръг
„Славия“ - „Елит“
8 кръг
„Славия“ - „София Спорт“
9 кръг
„ДИТ Спорт“ - „Славия“
11 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София
12 кръг
„Метал“ (Перник) - „Славия“
Крайно класиране в челото:
1. “Н Спорт“
11 10 1 0 31-0
2. „Левски“
11 10 0 1 42-4
3. „Царско село“ 11 9 0 2 37-9
...............
5. „СЛАВИЯ“
11 5 2 4 24-20

5:1
6:1
2:0
1:1
0:3
0:2
31 т.
30
27
17

Софийско първенство,
подготвителна група (2006
година), футбол 9, (група „А“),
втора фаза

9 кръг
„Славия“ - „РД Спорт“
10 кръг
„Н Спорт“ - „Славия“
11 кръг
„Славия“ - „Национал“

1:1
3:1
6:1

Крайно класиране в челото:
1. „Левски“
11 9 1 1 28-8 28 т.
2. „Н Спорт“ 11 9 1 1 41-12
28
3. „Метал“ (Пк) 11 9 0 2 29-14
27
.............
7. „СЛАВИЯ“ 11 3 4 4 22-16
13
Софийско първенство,
подготвителна група (2008),
футбол 7, група „А“
12 кръг
„Славия“ - „ДИТ Спорт“
13 кръг
„Люлин“ - „Славия“

5:2
1:3

Крайно класиране в челото:
1. „Левски“
13 12 0 1 86-10
2. „СЛАВИЯ“
13 10 2 1 68-14
3. „Царско село“ 13 9 2 2 50-22

36 т.
32
29

Софийско първенство,
подготвителна група (2009
година), футбол 5

21 кръг
„Дунав 2010“ (Русе) - „Славия“
0:0
22 кръг
„Славия“ - „Локомотив“ (Пд)
2:0
23 кръг
ЦСКА-София - „Славия“
3:1
24 кръг
„Славия“ - „Ботев“ (Пловдив)
2:1
25 кръг
„Сокол“ (Марково) - „Славия“
1:1
26 кръг
„Славия“ - „Пирин“ (Благоевград) 2:2
27 кръг
„Черно море“ - „Славия“
2:1
28 кръг
„Славия“ - „Лудогорец“ (Разград) 1:0
29 кръг
„Монтана“ - „Славия“
1:1
30 кръг
„Славия“ - „Левски“
1:2
Крайно класиране в челото:
1. „Ботев“ (Пд) 30 25 2 3 104-21 77 т.
2. „Левски“
30 22 5 3 74-18
71
3. „Лудогорец“ 30 21 3 6 82-21
66
...............
9. „СЛАВИЯ“ 30 12 8 10 49-39
44
Елитна юношеска група
на България до 15 години,
Югозападна зона
23 кръг
„Спортист“ (Своге) - „Славия“
1:2
24 кръг
„Славия“ - „Царско село“
0:1
25 кръг
„Славия“
почива
26 кръг
„Левски“ - „Славия“
1:2
27 кръг
„Славия“ - „Септември“ (София) 2:1
28 кръг
„Миньор“ (Перник) - „Славия“
1:8
29 кръг
„Славия“ - „Левски-Раковски“
5:0
30 кръг
„Велбъжд“ (Кюстендил) - „Славия“ 0:3
31 кръг
„Славия“ - „Витоша“ (Бистрица) 4:0
32 кръг
„Локомотив“ (София) - „Славия“ 1:1
33 кръг
„Славия“ - „Национал“ (София)
0:1

Подготвителният отбор от академията, родени 2007 година, с треньор Александър Захариев
„Локомотив“ (Сф) - „Славия“
1:5
24 кръг
„Чавдар“ (Етрополе) - „Славия“ 2:3
25 кръг
„Славия“ - „Н Спорт“
4:2
26 кръг
„Витоша 13“ - „Славия“
2:1
27 кръг
„Славия“ - „Олимпия“
3:0
28 кръг
„Царско село“ - „Славия“
2:1
29 кръг
„Славия“ - ЦСКА-София
0:0
30 кръг
„Славия“
почива
Крайно класиране в челото:
1. ЦСКА-София 28 26 2 0 146-7 80 т.
2. „Левски“
28 24 2 2 171-14 74
3. „ДИТ Спорт“ 28 20 5 3 106-20 65
.................
6. „СЛАВИЯ“ 28 17 3 8 80-40 54

6 кръг
„Славия“ - „Септември“ (София)
7 кръг
„Национал“ - „Славия“
8 кръг
„Славия“ - „Левски-Раковски“
9 кръг
„Царско село“ - „Славия“
10 кръг
„Славия“ - „София Спорт“
11 кръг
„Миньор“ (Перник) - „Славия“
Крайно класиране в челото:
1. „Национал“ 11 10 0 1 35-6
2. „Витоша 13“ 11 9 0 2 41-10
3. „СЛАВИЯ“ 11 9 0 2 36-8

3:0
0:2
5:2
0:4
6:0
0:3
30 т.
27
27

Софийско първенство,
подготвителна група (2007),
футбол 7, (група „А“), втора фаза
6 кръг
„Царско село“ - „Славия“
7 кръг
„Славия“ - „Метал“ (Перник)
8 кръг
„Левски“ - „Славия“

1:1
1:2
3:2

19 кръг
„Славия“ - „Царско село“
20 кръг
„Славия“ почива
21 кръг
„Н Спорт“ - „Славия“
22 кръг
„Славия“ - „Олимпия“
23 кръг
„Елит“ - „Славия“ 		
24 кръг
„Славия“ - „София Спорт“
25 кръг
„Витоша“ - „Славия“ 		
26 кръг
„Славия“ - „София 2010“

4:3

2:2
4:1
1:4
4:1
4:7
7:2

Крайно класиране в челото:
1. „Левски“
24 22 0 2 157-18 66 т.
2. „СЛАВИЯ“ 24 21 1 2 117-33 64
3. „Н Спорт“ 24 20 2 2 152-24 62
Страницата подготви:
Асен ДАСКАЛОВ

Баскетбол

15

Бр. 3 (149), лято 2018 г.

Славистките спечелиха бронза

24 април 2018 г. славистките току що са спечелили бронзовите медали
след нова победа над домакините от „Рилски спортист” (Самоков)
със 71:51. Отляво надясно първи ред - клекнали: Антония Филипова
(капитан), Кристин Костадинова, Стефка Николова, Марина Миленова,
Мартина Николова, Патриция Балова, Мария Борисова и Симона
Миленова. Втори ред - прави: Гергана Симеонов (помощник треньор),
Десислава Кантарджиева, Силвия Пеева (треньор), Естер Мичева,
Гиргина Скерлатова (мениджър), Христина Драгиева, Емилия Янчева и
Васил Йотов (президент). Снимка: basketball.bg
Баскетболистките на „Славия” се окичиха с бронзовите
медали в „А” група, след два
успеха над „Рилски спортист”
в серията на малкия финал.
На 24 април „белите” надделяха като гости в Самоков със
71:51 и грабнаха отличието.
16 точки за победителите реализира Мартина Николова,
по 15 добавиха Естер Мичева и Емилия Янчева, като
центърът записа и 12 борби.
13 точки вкара капитанът Антония Филипова.
В първия двубой игран
в столичната зала „Триадица”, предния ден, успехът бе
още по-убедителен: 75:48.
Тогава Антония Филипова бе

Силвия
Пеева:

лидер за славистките с
дабъл-дабъл – 21 точки и
10 борби. Гардът Стефка
Николова добави 16, както и 8 борби, и 6 асистенции, а Мартина Николова
12 точки и 11 борби.

Отличието е 32-о от шампионат при дамите за „Славия”, но първо от далечната
вече 2004 г. Успехът на момичетата на Силвия Пеева
е поредно доказателство
за правилния път в клуба,

Резултати:
Първа четворка:
V кръг „Рилски спортист” – „Славия”
VІ кръг „Берое” – „Славия”
VІІ кръг „Славия” – „Монтана 2003”
VІІІ кръг „Рилски спортист” – „Славия”
ІХ кръг „Славия” – „Берое”
Х кръг „Монтана 2003” – „Славия”
ХІ кръг „Славия” – „Рилски спортист”
ХІІ кръг „Берое” – „Славия”

52:73
79:70
55:78
75:55
62:58
88:56
91:64
79:43

да се работи главно с кадри вицешампионките от „Беот „бялата” школа. Медалът рое” с 62:58 в хода на срее и награда за усилията на щите от първата четворка.
целия отбор, на президента За драматичния успех на 31
Васил Йотов и мениджъра март в столичната зала „РуГиргина Скерлатова.
мен Пейчев” най-много точСлед като миналия сезон
бе възстановен отново жен- ки записаха Естер Мичева
ският отбор на дружеството – 20 и Емилия Янчева – 14.
успехите не закъсняха. То- Дано през следващия сезон
гава бе спечелена купата и „бялото” възраждане в жентитлата в тогавашната „А” ския баскетбол продължи.
Камен ОГНЯНОВ
група, която бе фактически
второто ниво в
първенството.
В този шампионат при дамите
надграждането
бе факт и заслуженият медал в
елита е повече
от закономерен.
Той се появи на
хоризонта още
на 24 февруари,
когато в „Арена
Самоков” славистките
разгромиха
със
73:52 домакините, които бяха
най-сериозният
съперник
на
Естер Мичева бе
„белите”
за
най-резултатната
бронза. Но найславистка през сезона
стойностна
е
Снимка: bgbasket.com
победата
над
Класиране-редовен сезон:
1. „Монтана 2003”
12
2. „Берое”
12
3. „Славия”
12
4. „Рилски спортист”
12
Полуфинали:
„Берое” – „Славия”			
„Берое” – „Славия”			
„Славия” – „Берое” 		
Финал 3-4 място
„Славия” – „Рилски спортист”
„Рилски спортист” – „Славия”

„Този медал ми е най-скъп”

Старши треньорът на
славистките Силвия Пеева бе любезна да сподели своите впечатления от отминалия сезон
специално за читателите
на „белия” вестник: „Преди началото на сезона
тимът бе напуснат
от основното си ядро
състезателки,
което
ни отслаби значително.
Ако бяха останали поне
четири от момичетата медалът сега би
бил поне сребърен. Той
щеше да стане и сега
такъв, ако бяхме играли
поне на 90% от възможностите си. Доказахме
го в срещата с „Берое”.
Те както и „Монтана”
имат в пъти по-голям

Отляво надясно:
Емилия Янчева,
Силвия Пеева и
Мартина Николова
бюджет от нас, както и някои състави
след нас в класирането. Но баскетболът
е игра, в която парите не са единствения
фактор. Но въпреки

това, за да може да
запазим този отбор, а и да го развием е необходимо
по-високо финансиране.
В кариерата си
имам 8 титли у нас
и триумф в Адриатическата
лига,
но този медал ми
е първи в треньорството при жените и
затова ми е най-скъп.
Разбира се, никога
няма да забравя и двете титли, както и
купата на България,
които спечелих като
състезател на „Славия”, защото и тогава
това бяха дебютни
отличия за мен. Ис-

11
8
4
1

кам да благодаря и на
вярната
славистка
агитка, която ни подкрепи в някои важни за

1
4
8
11

23 т.
20
16
13
107:68
76:54
53:67
75:48
51:71

нас мачове. Винаги съм
твърдяла, че „белите”
фенове са нашият шести играч и ще се радвам да ги видя в залата и през новия сезон”,
завърши
щастливата
треньорка.

Играй баскетбол
в най-добрата школа!

Ако си дете на възраст между 7 и 11 години,
ела в „Славия”. Стани част от „бялото” спортно
семейство и се наслаждавай на магията на
играта с оранжевата топка.
Момчета
2007 г. – Ангел Петров
2008 г. – Иван Делчев
2009 г. – Светла Гавазова
2010 г. – Стефка Николова

Момичета
2007 г. – Ива Ангелова
2008 г. – Ива Ангелова
2009 г. – Стефка Николова
2010 г. – Гергана Славчева

За контакти: Гиргина Скерлатова-мениджър:
0878/878903
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Фотоехо

Баскетболистките ни
9 май 2018 година, ст. „Васил Левски”, отборът на „Славия” очаква да бъде
спечелиха
бронзов медал
награден с купата на България след спечеления финал срещу „Левски” с 4:2
от първенството, като
след изпълнения на дузпи. Отляво надясно първи ред: Славчо Шоколаров,
отличието е първо за клуба
Милчо Ангелов, Александър Александров, Тони Иванов, Янис Карабельов, Андреа
от 2004 г. Отляво надясно в
Христов, Иван Минчев, Ивайло Димитров, Цветелин Чунчуков. Втори ред: Георги
мига на радостта: седнали:
Петков (капитан), Веско Събев (изпълнителен директор), Владислав Узунов,
Антония Филипова и Кристин
Момчил Цветанов, Костадин Велков, Георги Йомов, Наско Милев, Емил Мартинов,
Костадинова, горе Стефка
Чигози Мба, над него Антонис Стергиакис, Стефан Велков, Венцеслав Стефанов
Николова вдигната от Емилия
(президент), Емануеле Джерия, Милан Димитрич (кондиционен треньор), Златомир
Загорчич (старши треньор), Мартин Кушев (треньор). За „белия” триумф на стр. 2-5 Янчева. Още за триумфа на стр. 15
Успехите в школата са факт вече дълги години.
Поредно доказателство е спечеленият бронзов медал
от малките слависти. Набор 2009 заслужи отличието
на традиционния турнир „Иван Славков”. Снимка: БФС.
Всичко за представянето на подрастващите на стр. 14

Три дни след спечелената срещу „Левски”
купа на страната, „белите” бяха поздравени
от феновете на швейцарския шампион
„Йънг Бойс” със специален транспарант. От
години те са приятели с привържениците на
„Славия”. Кой още поздрави клуба ни с успеха
вижте на стр. 2-3

„Бялата” агитка
на висота и за
Суперкупата.
Още за мача
на стр. 10

Спечелената купа на България направи
радостни много слависти. Днес всеки
може да се снима с трофея изложен във
фоайето на клубния стадион. Както
направиха и тези привърженици на
„белите”. Три поколения, щастливи
със „Славия” в своите сърца! Отляво
надясно: Софрони, Мирослав и Владимир
Михайлови от София.

Дебютантът
Димитър
Велковски и
колегите му
от отбраната
бяха на висота
в Хелзинки и
спомогнаха
много за
чудесния
турнирен
резултат –
1:0 като гост
над „Илвес”
(Тампере).
Всичко
за двубоя
на стр. 11

