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През последните 
месеци не бяха малко 
вълнуващите моменти 
за „Славия”. Най-сетне 
„белият” спортен дом 
бе огрян от светлина и 
празникът в полите на 

Витоша събра хиляди 
(1). Най-успешният ни ко-
лективен спорт – баскет-
болът, ни зарадва със 
сребро от турнира „Ваня 
Войнова”, а момичетата 
също станаха вицешам-

пионки, но на държавно-
то (2). С титла се окичи-
ха пък волейболистите 
във Висшата лига (3). 
Още едно шампионско 
злато с адрес „Славия” 
добавиха и хокеистите, 

които безапелационно 
грабнаха титлата в зала 
(4). На леда също има-
ше низ от успехи, като 
детският отбор до 12 г. 
спечели международния 
турнир „Млади звезди“ в 

Нови Сад, където разпи-
ля контурентите с обща 
голова разлика 30-2, а 
сетне стана и първенец 
в България (5). Европей-
ският връх в борбата пък 
покори Едмонд Назарян. 
При класиците състеза-
телят на „Славия” три-
умфира в категория до 
51 кг в надпреварата при 
кадетите (6). И за финал 
подобаващо бе отбеля-
зан и 106-ият рожден ден 
на дружеството (7). Така 
изпратихме миналия се-
зон, а за новия си поже-
лаваме да го надминем! 
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Минали мачове 

Макар „Славия“ да 
завърши с едно място 
по-напред в класира-
нето от предния сезон, 
като цяло записа един 
от безличните сезони 
в историята си. Спо-
радичните избухвания 
срещу първенеца „Лу-
догорец“ и претенден-
та „ЦСКА-София“ не 
успяха да компенсират 
разочарованието от ос-
мото място в крайното 
класиране, последвало 
еуфоричното европей-
ско лято и Купата на 
България от предход-
ния шампионат. 

Въпреки неубеди-
телното и на моменти 
крайно разочароващо 
представяне „белите“ 
останаха само на крач-

По-напред в класирането от предишния 
шампионат, но този път извън Европа

истината“ с „Левски“ за 
мечтаната европейска 
квота. 

В началото на годи-
ната чудото не изглеж-
даше толкова далечно. 
Столичани започнаха с 
нещастна загуба като 
гост от пловдивския 

„Ботев“ с 0:1 в абсо-
лютно равностоен мач, 
в който вратарят на 
„канарчетата“ Кайзер 
с късмет спаси своите 
след атаки на Кирилов, 
Узунов и Тасевски. По-
следваха две напълно 
заслужени победи – до-
макинско 3:2 над наби-
ращия скорост „Черно 
море“ и 3:1 като гост на 
„Ботев“ във Враца. 

Очевидният устрем 
в играта на „Славия“ 
беше спрян навръх 
3 март от „Левски“ с 
помощта на главния 
съдия Станислав Тодо-
ров. Този път „сините“ 
бяха по-добрият отбор 
в дербито и спечелиха 
с 3:0. Но реферът под-
сигури трите им точки, 
като още в началните 
моменти на срещата 
отсъди засада за пода-
ване от тъч, след кое-
то си затвори очите за 
неоспорима дузпа за 
нарушение срещу Цве-
телин Чунчуков от „бя-
лото“ нападение и т. н. 

По инерция селекци-
ята на Златомир Загор-
чич взе следващия си 

мач срещу „Септември“ 
с 2:1, но действаше ви-
димо припряно срещу 
„Етър ВТ“ в последния 
кръг от редовния сезон 
(0:1). Донякъде това бе 
обяснимо с оглед фак-
та, че това бе първи 
мач на осветление на 
домашната арена в по-
лите на Витоша в исто-
рията на клуба.

В последвалите дву-
бои от втората осмица 
отборът сякаш не беше 
на себе си. От края 
на март до началото 
на май славистите не 
спечелиха нито един 
мач – 3 равенства и 2 
загуби срещу съвсем 
преодолими съперни-
ци като „Септември“, 
„Локо“ (Пловдив) и „Ду-
нав“. Особено нагарча-
ше домакинското 3:5 
от русенци, в развръ-
зката, от което по-
разочарованите запа-
лянковци дори съзряха 
симулативна игра. 

Не много по-
атрактивно тимът на 
Загорич стоеше и в 
ответния сблъсък с 
„Дунав“, този път в 
крайречния град. По-
падение на Чунчуков 
в последната минута 
обаче даде трите точки 
на „белите“ и преиму-
ществената позиция в 
започващите плейофи. 

Именно в тях „Сла-
вия“ получи редкия 
шанс да се реваншира 
пред привържениците 
си и почти успя да го 
направи. Първо с дра-
матична развръзка бе 
отстранен „Ботев“ (Вра-
ца) – след две нулеви 
равенства в североза-
падния град и в София 
се стигна до продълже-
ния, където реализира-
на от Чунчуков дузпа 
след точно 100 минути 
игра оцвети победата в 
„бяло“. 

Финалът за седмото 

място с „Етър ВТ“ за-
почна обнадеждаващо 
– столичани надиграха 
категорично „виолето-
вите“ при 1:0 на свой 
терен в първата сре-
ща. В реванша обаче 
не демонстрираха и 
половината от способ-
ностите си и отстъпиха 
с 0:2. Въпреки че този 
резултат бе достигнат 
още в 37-ата минута, а 
един гол ги връщаше в 
сблъсъка с „Левски“ за 
Лига Европа, до края 
те така и не създадоха 
истинска опасност пред 
вратата на домакините. 

Така „Славия“ изпра-
ти една непродуктивна 
година, но загатна с 
потенциал за следва-
щия сезон. Надеждите 
са свързани основно с 
добрата форма на Ра-
дослав Кирилов, Слав-
чо Шоколаров и Янис 
Карабельов, както и с 
обещаващото развитие 
на Ертан Томбак и Да-
вид Уманес и доброто 
включване в тима на 
Милен Гамаков и Ди-
митър Велковски. А и 
таранът Цветелин Чун-
чуков се отпуши. Започ-
на да бележи редовно, 
стигна и до национал-
ния отбор.

Иван ЖИКОВ

Владислав Узунов 
отново бе солидна 
единица в състава

Ертан Томбак се утвърди като титуляр в 
дясната част на защитата

Опитният Славчо Шоколаров - стълб в 
халфовата линия
ка от повторно участие 
в международните тур-
нири. Баражът с „Етър 
ВТ“ обаче бе загубен 
след слаб реванш и по-
ражение с 0:2 във Ве-
лико Търново, с което 
опадна и възможността 
за нов директен „мач на 
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Редовен сезон

XXI кръг, 16 февруари 2019 г.
ПФК „Ботев” - „Славия” 1:0
„Славия”: 12.Джерия, 27.Онуоха, 3.Т. Марем, 38.Гамаков, 
19.Велковски, 8.Шоколаров, 10.Карабельов (к), 37.Ашковски 
(78 – 23.Узунов), 14.Тасевски (88 - 1.Г. Петков), 11.Р. 
Кирилов, 9.Чунчуков (78 - 22.Мицански)
Голмайстор: 1:0 А. Вутов (10).
Съдия: Георги Давидов
Жълти картони: Чунчуков, Онуоха, Велковски
Червен картон: Джерия (88)
Пловдив, ст. кв. Коматево – 2000 зрители

XXII кръг, 19 февруари 2019 г.
„Славия” – „Черно море“ 3:2
„Славия”: 13.Г. Георгиев, 27.Онуоха (46 - 23.Узунов), 
15.Ал. Станисавлевич, 38.М. Гамаков, 19. Велковски, 
10.Карабельов (к), 8.Шоколаров, 37.Ашковски (72 – 24.Пр. 
Петров), 14.Тасевски (86 – 20.Ф. Кръстев), 11.Р. Кирилов, 
9.Чунчуков.
Голмайстори: 1:0 Цветелин Чунчуков (9), 1:1 Цветомир 

„Славия” в Първа професионална лига – 
пролет 2019 г.

9.Чунчуков.
Голмайстори: 0:1 Чунчуков (9-дузпа), 1:1 Мандиангу (57), 
1:2 Тасевски (67).
Съдия: Георги Кабаков.
София, ст. „Васил Левски” – 200 зрители.

XXVI кръг, 17 март 2019 г.
„Славия” – „Етър ВТ” 0:1
„Славия”: 32. Стериакис, 24.Пр. Петров, 3.Т. Марем, 
6.Уманес, 19.Велковски, 10.Карабельов (к), 8.Шоколаров, 
37.Ашковски (68 – 23.Узунов), 20.Ф. Кръстев (53 – 
35.Йомов), 11.Р. Кирилов, 9.Чунчуков.
Голмайстор: 0:1 Д. Младенов (34).
Съдия: Валентин Железов.
Жълт картони: Шоколаров.
София, ст. „Славия” – 5000 зрители.

Втора осмица, група „Б“

XXVII кръг, 31 март 2019 г.
„Славия” – „Септември“ 0:0
„Славия”: 13.Г. Георгиев, 
27.Онуоха, 3.Т. Марем, 6.Уманес, 
19.Велковски, 23. Узунов, 
10.Карабельов (к), 37.Ашковски 
(57 – 18.Лука Шполярич), 35.Йомов 
(90+1 – 77. Дени Валентич-Бара), 
11.Р. Кирилов, 9.Чунчуков (80 – 
71.Хр. Иванов).
Съдия: Георги Давидов.
София, ст. „Славия” – 500 
зрители.

XXVIII кръг, 5 април 2019 г.
„Локомотив“ (Пд) - „Славия” 1:1
„Славия”: 13.Г. Георгиев, 3.Т. 
Марем, 15.Ал. Станисавлевич, 
6.Уманес, 19. Велковски, 23.Узунов, 
10.Карабельов (к), 37.Ашковски 
(53 – 14.Тасевски), 35.Йомов (90 – 
24.Пр. Петров), 11.Р. Кирилов (90+3 
– 71.Хр. Иванов), 9.Чунчуков.
Голмайстори: 1:0 Ожболт (1), 1:1 
Велковски (65).
Съдия: Георги Юл. Иванов.

Жълти картони: Узунов, Станисавлиевич, Уманес.
Пловдив, ст. „Локомотив” – 500 зрители.

XXIX кръг, 12 април 2019 г.
„Славия” – „Дунав 2010“ 3:5 
„Славия”: 32.Стериакис, 8.Шоколаров, 3.Т. Марем, 
6.Уманес, 19.Велковски, 10.Карабельов (к), 35.Йомов (74 – 
23.Узунов), 20.Ф. Кръстев (57 – 37.Ашковски), 14.Тасевски, 
11.Р. Кирилов, 9.Чунчуков (88 – 77.Дени Валентич-Бара).
Голмайстори: 0:1 Иса (12), 0:2 Мунин (24), 1:2 Р. Кирилов 
(41), 1:3 Св. Ковачев (43), 2:3 Чунчуков (51-дузпа), 2:4 Св. 
Ковачев (54), 2:5 Фирцулеску (61), 3:5 Р. Кирилов (90).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Шоколаров, Уманес.
София, ст. „Славия” – 250 зрители.

XXX кръг, 19 април 2019 г.
„Септември“ (Сф) - „Славия” 3:2
„Славия”: 32.Стериакис, 3.Т. Марем, 6.Уманес, 
38.Гамаков, 19.Велковски, 8.Шоколаров, 10.Карабельов 
(к), 35.Йомов, 14.Тасевски (88 – 23.Узунов), 11.Р. Кирилов, 
9.Чунчуков (46 – 37.Ашковски).
Голмайстори: 0:2 Чунчуков (3, 11), 1:2 Ал. Дюлгеров (33), 
2:2 Мандиангу (55), 3:2 Ил. Димитров (89).
Съдия: Радослав Гидженов.
Жълти картони: Гамаков, Уманес, Тасевски, Шоколаров.
София, ст. „Васил Левски” – 100 зрители.

XXXI кръг, 29 април 2019 г.
„Славия” – „Локомотив“ (Пд) 2:2
„Славия”: 1.Г. Петков (71-к), 25.Томбак, 15.Ал. 
Станисавлевич, 38.Гамаков, 19.Велковски, 10.Карабельов 
(к) (71 - 23.Узунов), 8.Шоколаров, 35.Йомов, 14.Тасевски (58 
- 22.Мицански), 11.Р. Кирилов, 9.Чунчуков.
Голмайстори: 1:0 Чунчуков (5), 1:1 Д. Илиев (35), 1:2 
Елитон (54), 2:2 Чунчуков (90+2).
Съдия: Петър Кирилов Костадинов.
Жълти картони: Велковски, Карабельов, Г. Петков, 
Гамаков, Йомов.
София, ст. „Славия” – 1000 зрители.

XXXII кръг 3 май 2019 г.
„Дунав 2010“ - „Славия” 0:1
„Славия”: 12.Джерия, 25.Томбак, 15.Ал. Станисавлевич, 
6.Уманес, 24.Пр. Петров, 23.Узунов, 8.Шоколаров (к), 55.Д. 
Стоянов (81 – 22.Мицански), 18.Шполярич (66 – 20.Ф. 
Кръстев), 11.Р. Кирилов, 9.Чунчуков (90+2 – 77.Дени 
Валентич-Бара).
Голмайстор: 0:1 Чунчуков (89).
Съдия: Никола Попов.
Русе, градски стадион – 600 зрители.

Баражи за 7-10 място

Полуфинали
Първа среща - 7 май 2019 г. (XXXIII кръг)
„Ботев“ (Вр) - „Славия” 0:0
„Славия”: 1.Г. Петков, 25.Томбак, 6.Уманес, 38.Гамаков, 
19.Велковски, 10.Карабельов (к), 8.Шоколаров, 35.Йомов 
(90+2 – 24.Пр. Петров), 14.Тасевски (54 – 23.Узунов), 11.Р. 
Кирилов (66 – 22.Мицански), 9.Чунчуков.
Съдия: Валентин Железов
Жълти картони: Шоколаров, Тасевски.
Враца, ст. „Христо Ботев” – 600 зрители.

Среща–реванш – 10 май 2019 г. (XXXIV кръг)
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 1:0 сл. прод.
„Славия“: 1.Г. Петков, 25.Томбак, 6.Уманес, 38.Гамаков, 
24.Пр. Петров, 10.Карабельов (к), 8.Шоколаров, 35.Йомов 
(120+3 – 71.Хр. Иванов), 23.Узунов (63 – 14.Тасевски, 
109 – 22.Мицански), 19.Велковски (120 – 55.Д. Стоянов), 
9.Чунчуков.
Голмайстор: 1:0 Чунчуков (99-дузпа).
Съдия: Драгомир Драганов
Жълти картони: Чунчуков, Г. Петков, Велковски
Червен картон: З. Загорчич (ст. треньор – 114 мин.)
София, ст. „Славия“ – 800 зрители.

Финал за 7-о място
Първа среща – 20 май 2019 г. (XXXV кръг)
„Славия“ – „Етър ВТ“ 1:0
„Славия“: 1.Г. Петков, 25.Томбак, 6.Уманес, 38.Гамаков, 
19.Велковски, 10.Карабельов (к), 8.Шоколаров (64 – 
14.Тасевски), 35.Йомов (90+3 – 55.Д. Стоянов), 23.Узунов, 
11.Р. Кирилов (85 – 24.Пр. Петров), 9.Чунчуков.
Голмайстор: 1:0 Йомов (45+1).
Съдия: Георги Юл. Иванов
Жълт картон: Г. Петков.
София, ст. „Славия“ – 1000 зрители.

Среща-реванш – 23 май 2019 г. (XXXVI кръг)
„Етър ВТ“ – „Славия“ 2:0
„Славия“: 1.Г. Петков, 25.Томбак, 6.Уманес, 38.Гамаков, 
19.Велковски, 10.Карабельов (к), 8.Шоколаров, 35.Йомов 
(90+2 – 15.Ал. Станисавлевич), 14.Тасевски, 23.Узунов, 
9.Чунчуков.
Голмайстори: 1:0 Пехливанов (23), 2:0 М. Ангелов (37).
Съдия: Никола Попов.
Жълт картон: Тасевски, Шоколаров, Чунчуков.
Велико Търново, ст. „Ивайло“ – 2000 зрители.

Панов (33), 1:2 Дани Кики (44), 3:2 Радослав Кирилов (81, 
90+2).
Съдия: Валентин Железов
Жълт картон: Узунов.
ст. „Славия” – 600 зрители.

XXIII кръг, 23 февруари 2019 г.
„Ботев“ (Вр) - „Славия” 1:3
„Славия”: 32. Стериакис, 3.Т. Марем, 15.Ал. 
Станисавлевич, 38. Гамаков, 19.Велковски, 10.Карабельов 
(к), 8.Шоколаров (90 – 20.Ф. Кръстев), 37.Ашковски (89 – 
24.Пр. Петров), 14.Тасевски (70 – 23.Узунов), 11.Р. Кирилов, 
9.Чунчуков.
Голмайстори: 1:0 В. Керчев (6), 1:1 Р. Кирилов (38), 1:2 
Чунчуков (78), 1:3 Узунов (86).
Съдия: Петър Кирилов Костадинов
Жълти картони: Ашковски, Стериакис, Гамаков.
Враца, ст. „Христо Ботев” – 350 зрители.

XXIV кръг, 3 март 2019 г.
„Славия”  - „Левски“ 0:3
„Славия”: 32. Стериакис, 3.Т. Марем, 15.Ал. 
Станисавлевич, 38.Гамаков, 19.Велковски, 8.Шоколаров 
(81 – 71.Хр. Иванов), 10.Карабельов (к), 37.Ашковски (56 – 
23.Узунов), 14.Тасевски (70 – 20.Ф. Кръстев), 11.Р. Кирилов, 
9.Чунчуков.
Голмайстори: 0:1 Ст. Костов (4), 0:2 Кабрал (40), 0:3 
Мариани (55)
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Ал. Станисавлевич, Марем.
Червен картон: Ал. Станисавлевич (90+4)
София, ст. „Васил Левски“ – 4000 зрители.

XXV кръг, 10 март 2019 г.
„Септември“ (Сф) - „Славия” 1:2
„Славия”: 13.Г. Георгиев, 24.Пр. Петров, 8.Шоколаров, 
6.Уманес, 19.Велковски, 10.Карабельов (к), 23.Узунов, 
37.Ашковски (63 – 35.Йомов), 14.Тасевски (76 – 20.Ф. 
Кръстев), 11.Р. Кирилов (90+2 – 75.Ал. Боримиров), 

Радослав Кирилов се разписа на два пъти във 
вратата на „Дунав 2010“ при домакинството 
на „белите“ в плейаутната фаза. Фланговият 
футболист бе вторият най-резултатен играч 
на „Славия“ през пролетта, отбелязвайки пет 
попадения     снимки: sportal.bg

Дошлият в 
началото 
на сезона 
Милен 
Гамаков се 
утвърди 
като 
титуляр в 
защитната 
формация 
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„Славия” в Първа професионална        
         лига – сезон 2018/2019 г.

Редовен сезон
I кръг, 22 юли 2018 г.
„Славия” – „Берое” 1:1
(М.Ангелов)
II кръг, 29 юли 2018 г.
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 2:4
(Йомов-2, Г. Иванов, Шоколаров)
III кръг, 6 август 2018 г.
„Славия” – „Витоша” 0:2
IV кръг, 12 август 2018 г.
„ЦСКА-София” – „Славия” 2:1
(Карабельов)
V кръг, 17 август 2018 г.
„Славия” – „Дунав 2010” 2:0
(Г. Иванов, Шоколаров)
VI кръг, 26 август 2018 г.
„Славия” – „Лудогорец” 0:0
VII кръг, 31 август 2018 г.
„Верея” – „Славия” 0:0
VIII кръг, 16 септември 2018 г.
„Славия” – ПФК „Ботев” (Пд) 0:0
IX кръг, 23 септември 2018 г.
„Черно море” – „Славия” 1:2
(Чунчуков, Г. Иванов)
X кръг, 1 октомври 2018 г.
„Славия” – „Ботев” (Вр) 0:1
XI кръг, 7 октомври 2018 г.
„Левски” – „Славия” 2:0
XII кръг 20 октомври 2018 г.
„Славия” – „Септември” (Сф) 3:1
(Бенга-авт., Мицански, Йомов)
XIII кръг, 28 октомври 2018 г.
„Етър ВТ” – „Славия” 3:0
XIV кръг, 5 ноември 2018 г.
„Берое” – „Славия” 2:0
XV кръг, 11 ноември 2018 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 1:1
(Мицански)
XVI кръг, 23 ноември 2018 г.
„Витоша” – „Славия” 1:0
XVII кръг, 2 декември 2018 г.
„Славия” – „ЦСКА-София” 1:0
(Карабельов)
XVIII кръг, 6 декември 2018 г.
„Дунав 2010” – „Славия” 1:1
(Узунов)
XIX кръг, 9 декември 2018 г.
„Лудогорец” – „Славия” 2:0
XX кръг, 14 декември 2018 г.
„Славия” – „Верея” 4:0
(Карабельов, Цинцарски-авт., 
Мицански-2)
XXI кръг, 16 февруари 2019 г.
ПФК „Ботев” - „Славия” 1:0
XXII кръг, 19 февруари 2019 г.
„Славия” – „Черно море“ 3:2
(Чунчуков, Р. Кирилов-2)
XXIII кръг, 23 февруари 2019 г.
„Ботев“ (Вр) - „Славия” 1:3
(Р. Кирилов, Чунчуков, Узунов)
XXIV кръг, 3 март 2019 г.
„Славия”  - „Левски“ 0:3
XXV кръг, 10 март 2019 г.
„Септември“ (Сф) - „Славия” 1:2
(Чунчуков, Тасевски)
XXVI кръг, 17 март 2019 г.
„Славия” – „Етър ВТ” 0:1

Втора осмица, група „Б“

XXVII кръг, 31 март 2019 г.
„Славия” – „Септември“ 0:0
XXVIII кръг, 5 април 2019 г.
„Локомотив“ (Пд) - „Славия” 1:1
(Велковски)
XXIX кръг, 12 април 2019 г.
„Славия” – „Дунав 2010“ 3:5 
(Р. Кирилов-2, Чунчуков)

Тридесет и осем души носиха 
бялата фланелка през сезона

XXX кръг, 19 април 2019 г.
„Септември“ (Сф) - „Славия” 3:2
(Чунчуков-2)
XXXI кръг, 29 април 2019 г.
„Славия” – „Локомотив“ (Пд) 2:2
(Чунчуков-2)
XXXII кръг, 3 май 2019 г.
„Дунав 2010“ - „Славия” 0:1
(Чунчуков)

21.Кр.Пешов 187 12
22.Ф.Кръстев 88 6
23.Ал.Златков 1 1
24.Д.Буров  1 1
25.П.Виданов 1 1

Пролет 2019 г.
Състезател мин м
1.Д.Велковски 1379 15
2.Цв.Чунчуков 1368 16
3.Я.Карабельов 1330 15
4.Р.Кирилов 1227 14
5.Сл.Шоколаров 1222 14
6.Д.Уманес  990 11
7.М.Гамаков 900 10
8.Г.Йомов  883 11
9.Д.Тасевски 874 13
10.Вл.Узунов 816 16
11.Т.Марем 720 8
12.Ст.Ашковски 603 10
13.Ал.Станиславлевич 541 7
14.Ер.Томбак 540 6
15.Г.Петков 452 6
16.А.Стериакис 450 5
17.Пр.Петров 389 9
18.Г.Георгиев 360 4
19.Р.Онуоха 225 3
20.Е.Джерия 178 2
21.Ф.Кръстев 175 7
22.Л.Шполярич 103 2
23.Ил.Мицански 93 5
24.Д.Стоянов 82 3
25.Хр.Иванов 22 4
26.Д.Валентич-Бара 5 3
27.Ал.Боримиров 1 1

Шампионат 2018/19
Състезател мин м
1.Я.Карабельов 2971 34
2.Сл.Шоколаров 2810 33
3.М.Гамаков 2610 29
4.Д.Велковски 2549 28
5.Г.Йомов  2381 31
6.Цв.Чунчуков 2104 32
7.Вл.Узунов 1929 33
8.Т.Марем  1677 19
9.Г.Иванов  1658 19
10.А.Стериакис 1530 17
11.Р.Кирилов 1227 14
12.Ал.Александров 1172 14
13.Г.Петков 1172 14
14.А.Христов 1035 12
15.Ал.Станисавлевич 1009 13
16.Д.Уманес 990 11
17.Ст.Ашковски 924 16
18.М.Ангелов 883 16
19.Д.Тасевски 874 13
20.Ил.Мицански 713 16
21.М.Цветанов 711 14
22.Ер.Томбак 540 6
23.Пр.Петров 389 9
24.Г.Георгиев 360 4
25.Ф.Кръстев 263 13
26.Нем.Иванов 225 3
27.Р.Онуоха 225 3
28.Кр.Пешов 187 12
29.Е.Мартинов 185 3
30.Е.Джерия 178 2
31.Л.Шполярич 103 2
32.Д.Стоянов 82 3
33.Хр.Иванов 22 4
34.Д.Валентич-Бара 5 3
35.Ал.Боримиров 1 1
36.Ал.Златков 1 1
37.Д.Буров  1 1
38.П.Виданов 1 1

ДИСЦИПЛИНАТА:
Състезател жк чк
Славчо Шоколаров 12 -
Галин Иванов 7 -

Владислав Узунов 7 -
Георги Петков 6 -
Димитър Велковски 6 -
Ал. Станисавлевич 5 1
Цветелин Чунчуков 5 -
Милен Гамаков 5 -
Ал. Александров 4 1
Георги Йомов 4 -
Тейнур Марем 4 -
Янис Карабельов 4 -
Давид Уманес 3 -
Дарко Тасевски 3 -
Андреа Христов 2 -
Антонис Стериакис 2 -
Емил Мартинов 2 -
Момчил Цветанов 2 -
Неманя Иванов 2 -
Стефан Ашковски 2 -
Илиян Мицански 1 -
Ранди Онуоха 1 -
Емануеле Джерия 0 1
Общо: 89 жълти картона.
Забележка: От трите червени 
картона само този на Емануеле 
Джерия е директен, а останалите два 
са показани след втори жълт.

ГОЛМАЙСТОРИТЕ:
1.Цветелин Чунчуков  11(1)
2.Радослав Кирилов  5(0)
3.Георги Йомов  4(3)
4.Илиан Мицански  4(4)
5.Галин Иванов  3(3)
6.Янис Карабельов  3(3)
7.Владислав Узунов  2(1)
8.Славчо Шоколаров  2(2)
9.Дарко Тасевски  1(0)
10.Димитър Велковски 1(0)
11.Милчо Ангелов  1(1)
Автоголове: Бенга („Септ“) 
и Цинцарски („Верея“).
Общо: 39 гола
Забележка: В скоби са посочени 
головете през есента.

РЕФЕРИТЕ:
Съдия: м п р з г.р. т. жк чк
1.П.К.Костадинов 6 2 3 1 11-6 9 14 0
2.В.Железов 5 3 1 1 9-5 10 8 0
3.Г.Давидов 4 0 3 1 1-2 3 6 1
4.Др.Драганов 4 1 0 3 1-6 3 12 0
5.В.Чинков 3 2 0 1 4-3 6 14 1
6.Н.Попов 3 1 1 1 1-2 4 5 0
7.Г.К.Димитров 2 0 1 1 0-2 1 10 0
8.Г.Кабаков 2 1 0 1 5-6 3 2 0
9.Н.Гаджалов 2 1 0 1 3-2 3 5 0
10.Г.Ю.Иванов 2 1 1 0 2-1 4 4 0
11.Ив.Стоянов 1 0 0 1 0-3 0 2 0
12.Ст.Тодоров 1 0 0 1 0-3 0 3 1
13.Р.Гидженов 1 0 0 1 2-3 0 4 0

ЗРИТЕЛИТЕ:
Редовен сезон
„Берое“  1000
„Витоша“  250
„Дунав 2010“ 200
„Лудогорец“ 800
ПФК „Ботев“ (Пд) 600
„Ботев“ (Вр) 500
„Септември“ (Сф) 300
„Локо“ (Пд)  500
„ЦСКА-София“ 1000
„Верея“  150
„Черно море“ 600
„Левски“  4000
„Етър ВТ“  5000
Плейаутна фаза
„Септември“ (Сф) 500
„Дунав“  250
„Локомотив“ (Пд) 1000

Баражи за 7 място:
първи полуфинал, 7 май 2019 г.
(XXXIII кръг)
„Ботев“ (Вр) - „Славия” 0:0
среща –реванш, 10 май 2019 г.
(XXXIV кръг)
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 1:0 сл. прод.
(Чунчуков)

Финал за 7-о място
първа среща, 20 май 2019 г.
(XXXV кръг)
„Славия“ – „Етър ВТ“ 1:0
(Йомов)
среща-реванш, 23 май 2019 г.
(XXXVI кръг)
„Етър ВТ“ – „Славия“ 2:0

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
Есен 2018 г.
Състезател мин м
1.М.Гамаков 1710 19
2.Г.Иванов  1658 19
3.Я.Карабельов 1641 19
4.Сл.Шоколаров 1588 19
5.Г.Йомов  1498 20
6.Ал.Александров 1172 14
7.Д.Велковски 1170 13
8.Вл.Узунов 1113 17
9.А.Стериакис 1080 12
10.А.Христов 1035 12
11.Т.Марем 957 11
12.М.Ангелов 883 16
13.Цв.Чунчуков 736 16
14.Г.Петков 720 8
15.М.Цветанов 711 14
16.Ил.Мицански 620 11
17.Ал.Станисавлевич 468 6
18.Ст.Ашковски 321 6
19.Нем.Иванов 225 3
20.Е.Мартинов 185 3

Капитанът Янис Карабельов записа 
най-много мачове през сезона. 
Юношата на „белите“ дебютира и в 
мъжкия национален отбор 

сн: sportal.bg
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Баражи за 7-о място:
„Ботев“ (Вр) 800
„Етър ВТ“  1000
Общо зрители: 17950 зрители.
Забележка: Мачовете с „Черно море“ и 
„Етър ВТ“ от редовния сезон, както и 
всички двубои от плейаутната фаза и 
баражите се изиграха на ст. „Славия“. 
В останалите срещи „белите“ бяха 
домакини на националния стадион 
„Васил Левски“.

Крайно класиране в ППЛ за 
2018/19г.:
Отбор м п р з г.р. т.
1.„Лудогорец“ 36 23 10 3 67-19 79
2.„ЦСКА-София“ 36 24 6 6 57-17 78
3.„Левски“ 36 20 6 10 64-37 66
4.„Берое“ 36 16 10 10 42-30 58
5.„Черно море“ 36 15 7 14 44-51 52
6.ПФК „Ботев“ (Пд) 36 14 8 14 44-36 50
7.„Етър ВТ“ 36 18 6 12 44-32 60
8.„СЛАВИЯ“ 36 12 10 14 39-44 46
9.„Ботев“ (Вр) 34 13 7 14 49-45 46
10.„Локо“ (Пд) 34 10 8 16 37-40 38
11.„Дунав 2010“ 36 9 9 18 40-58 36
12.„Септ.“ (Сф) 36 12 6 18 41-61 42
13.„Витоша“ 36 12 5 19 32-50 41
14.„Верея“ 36 0 6 30 13-93 6

Забележка: Активът на отборите, 
заемащи 7-14 място, се оформя 
от точките им в края на груповия 
етап на Втората осмица на Втора 
фаза, събрани с тези от изиграните 
от тях баражи за разпределяне 
на 7-14-то място. Отборът на 
„Верея“ (Стара Загора) бе изваден 
от групата преди началото на 
баражите за оставане в Първа лига, 
поради съмнения за уговаряне на 
мачове. „Септември“ (София) загуби 
баража за оставане в групата срещу 
„Арда“ (Кърджали), докато „Витоша“ 
(Бистрица) запази мястото си в 
групата след успех срещу „Монтана“.

АКЦЕНТИ ОТ „БЯЛОТО” УЧАСТИЕ:
* 38 души записаха минути в офи-

циалните мачове на „Славия“ в Първа 
лига през сезона. От тях през есента 
във всичките 20 двубоя на терена бе 
Георги Йомов, а в пролетните 16 сре-
щи взе участие само Цветелин Чунчу-
ков. Сумарно най-много мачове този 
шампионат има Янис Карабельов, 
който игра в 34 от 36-те мача на „Сла-
вия“, записвайки 2971 игрови минути! 
Четирима души пък имат само по една 
игрова минута през сезона.

* През есента славистите бяха де-
корирани с 55 жълти картона в 20-те 
си мача, а веднъж бе показан и чер-
вен – на Александър Александров в 
сблъсъка с „ЦСКА-София“. В пролет-
ните 16 срещи съдиите вдигнаха 34 

жълти картона, а двама бяха отстра-
нени от терена преди края на мача – 
Емануеле Джерия при гостуването на 
ПФК “Ботев“ (Пд) и Александър Ста-
нисавлевич в дербито с „Левски“ на 
националния стадион.

* Четирима вратари заставаха под 
„бялата“ рамка в срещите от Първа 
лига. „Славия“ не допусна попаде-
ние в 11 от 36-те си мача. В седем от 
тях на вратата бе ветеранът Георги 
Петков, който взе участие общо в 14 
двубоя. Само две „сухи“ мрежи запи-
са младокът Антонис Стериакис, кой-
то бе титуляр в 15 двубоя. Емануеле 
Джерия има един мач без гол от двата, 
в които излезе като титулярен страж, 
а Георги Георгиев записа една „суха“ 
мрежа от четири срещи като титуляр.

* През сезона бяха регистрира-
ни две дълги серии без допуснат гол 
в „бялата“ врата. Първата започна с 
мача от V кръг у дома срещу „Дунав 
2010“ (2:0) и продължи до IX кръг при 
гостуването на „Черно море“ във Ва-
рна, когато славистите отново инка-
сираха попадение - общо 397 минути. 
През цялото това време страж бе Ге-
орги Петков. Втората серия бе в края 
на сезона – от 54-ата минута на мача 
с „Локомотив“ (Пд) у дома до финал-
ния бараж-реванш за 7-ото място във 
Велико Търново – общо 449 минути 
без допуснат гол! Като тук 90 минути 
на терена бе Емануеле Джерия, а през 
останалото време отново ветерана 
Петков.

* Единадесет футболисти с белия 

екип се разписаха през сезона – с 
трима по-малко от предходния шампи-
онат. Както и тогава, водещият голмай-
стор отбеляза 11 попадения. Тогава 
това бе Ивайло Димитров, а сега това 
е дело на Цветелин Чунчуков. Голова-
та сметка на „белите“ бе попълнена и 
от два автогола – Александру Бенга от 
„Септември“ (Сф) и Богомил Цинцар-
ски от „Верея“ (Стара Загора).

* Милчо Ангелов е футболистът на 
„белите“, който реализира първия гол 
за отбора през сезона изравнявайки 
резултата срещу „Берое“ (1:1) в първи 
кръг. Същевременно с екипа на „Етър 
ВТ“ той е последният голмайстор сре-
щу „Славия“ за сезона в мача-реванш 
за 7-ото място във Велико Търново 
(0:2).

* Тринадесет е броят на съдиите, 
ръководили мачовете на отбора през 
сезона. Тази бройка се повтаря за 
трета поредна година. През миналия 
шампионат нямаше рефер, който да 
е ръководил повече от четири двубоя 
на „Славия“. В току-що приключилата 
кампания Петър Кирилов Костадинов 
бе главен арбитър в шест срещи на 
„белите“, а Валентин Железов – в пет. 
С нулев актив славистите останаха 
при ръководството на трима съдии. 
Заслужава внимание това на Ста-
нислав Тодоров, който отсъди дузпа 
срещу „Славия“ и показа червен кар-
тон при загубата срещу „Левски“ с 0:3 
през пролетта.

* Реферите отсъдиха четири пъти 
най-тежкото наказание за „Славия“ 

през сезона. Два пъти това се случи 
срещу „Дунав 2010“ (при 2:0 и 3:5 в 
София), а по веднъж срещу „Септем-
ври“ (Сф) при победата с 2:1 и сре-
щу „Ботев“ (Вр) в срещата-реванш от 
баражите за 7-ото място, спечелена 
с 1:0 след продължения. Две от дуз-
пите бяха свирени от Георги Кабаков, 
а по веднъж такива дадоха Валентин 
Железов и Драгомир Драганов. И че-
тирите наказателни удара бяха реали-
зирани – три гола постигна Цветелин 
Чунчуков, а веднъж точен бе Галин 
Иванов.

* Срещу „белите“ също бяха свире-
ни четири дузпи в течение на шампи-
оната. На два пъти отсъди Валентин 
Железов, а по веднъж Драгомир Дра-
ганов и Станислав Тодоров. Два от на-
казателните удари бяха реализирани 
от съперниците на „белите“ – в мачо-
вете с „Локо“ (Пд) под Тепетата (4:2) и 
с „Лудогорец“ в Разград (0:2). В други-
те два случая опонентите на „Славия“ 
не успяха да се разпишат от 11-е ме-
тра: Божидар Васев от „Дунав 2010“ и 
Паулиньо от „Левски“ пропуснаха.

* Броят на зрителите е по-висок в 
сравнение с предходните сезони. В 
сметката влиза и най-посетения мач 
на ст. „Славия“ срещу извънстоличен 
отбор през новия век – при дебюта на 
осветлението на „белия“ стадион сре-
щу „Етър ВТ“ на 17 март 2019 г. над 
5000 зрители присъстваха на трибу-
ните!

Статистиката подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

С последния мач за сезона при-
ключи и 15-ото издание на „Любимец 
на Публиката“. В него бяха проведени 
рекорден брой анкети – 43, за срещи 
от рекордните четири надпревари: 
Лига Европа, шампионат, купа и супер-
купа на България.

Крайно класиране:
1. Георги Петков - 644 т. 
2. Галин Иванов - 428  
3. Цветелин Чунчуков - 331 
4. Георги Йомов - 273 
5. Янис Карабельов - 220 
6. Радослав Кирилов - 211 
7. Димитър Велковски - 200 
8. Славчо Шоколаров - 113 
9. Илиан Мицански - 108 
10. Ертан Томбак - 98 
11. Владислав Узунов - 96 
12. Антонис Стерякис - 90 
13. Милен Гамаков -81 
14. Филип Кръстев - 71 
15. Андреа Христов - 55  
16. Алекс. Александров - 40  
17. Давид Уманес - 39 

18. Емануеле Джерия - 38 
19. Стефан Ашковски - 34  
20. Дарко Тасевски - 33 
21. Момчил Цветанов - 31  
22. Милчо Ангелов - 29 
23. Георги Георгиев - 23 
24. Христо Иванов - 21 
25. Тейнур Марем - 20  
26. Димитър Стоянов - 16 
27. Кристиан Пешов - 13  
28. Преслав Петров - 10 
29-31. Алекс. Златков - 8  
29-31. Дени Бара - 8 
29-31. Лука Шполярич - 8 
32. Алекс Боримиров - 6  
33. Димитър Буров - 5  
34. Александър Станисавлевич - 4 
35. Неманя Иванов – 3

Активността във форума на 
slaviasofia.com отново зависеше от 
върховете и спадовете на отбора и 
бяха подадени 728 валидни гласа. 
Резултатите на отделните състеза-
тели пък бяха белязани от контузии, 
многото входящи и изходящи транс-
фери (цели 35 имена се съдържат в 
класирането, а не всички участници 
в мачовете спечелиха точки), ротаци-
ите, които бяха необходими с оглед 
на сгъстения цикъл и проблемите 
при окомплектоването на състава. 
№1 стана Георги Петков. Вездесъ-
щият ветеран завоюва отличието за 
рекорден трети път, а в актива си той 
има и по едно второq и трето място. 
Основната част от точките си той за-
служи за страхотните мачове в нача-
лото и края на сезона, и затова, че с 
него под рамката отборът записа 80% 
от сухите си мрежи! Негов подгласник 

е  миналогодишният победител, Галин 
Иванов. Въпреки че на полусезона той 
премина в унгарското първенство, ни-
кой не успя да го измести от второто 
място. Трети е разигралият се през 
пролетта Цветелин Чунчуков пред 
дълго отсъствалият Георги Йомов. 
Голямото текучество и ротации в за-
щитата доведе до това, че в идеалните 
11 не попадна нито един централен за-
щитник, а на десния бек само след 2-3 
отлични игри се озова Ертан Томбак. 
Идеален отбор: (1-2-6-2) Петков 
- Томбак, Велковски - Карабельов, 
Шоколаров, Узунов, Г.Иванов, Йо-
мов, Кирилов - Чунчуков, Мицански.  
Издание №16 на играта ще започне 
с новия шампионат. Дано кампания-
та бъде по-успешна и да съумеем да 
запазим основните си футболисти по-
дълго време.

Здравко БОДЖОВ

Георги Петков отново изуми всички и е 
„Любимец на публиката” за трети път

„Деветката“ Цветелин Чунчуков 
вкара 11 гола през сезона. Добрите 
изяви на нападателя му донесоха и 
място в „А“ националния отбор

Още в дебютния си сезон 
Димитър Велковски 
записа 28 мача

Георги Йомов не 
пропусна нито една 
среща през есента



Бр. 2 (151), лято 2019 г. 6 Белият дом

„Белият” спортен дом 
най-сетне има и освет-
ление! Официално то 
бе пуснато на 17 март 
при двубоя „Славия” – 
„Етър”. Срещата от XXVI 
кръг на ППЛ завърши 
0:1, но това не интересу-
ваше хората изпълнили, 
като никога през новия 
век за мач с провинциа-

лен тим, сектор „А”. Тези 
близо 5000 слависти 
бяха дошли на празник 
и той се състоя. И със 
зарята, която лумна в 
края, и с това че тук бяха 
хора, които от години по 
една или друга причина 
са далеч от отбора. По 
трибуните се виждаха, 
както млади момчета и 

момичета, така и дядо-
вци довели внуците си, 
а и майки с бебета, за-
щото стадион „Славия” 
винаги е бил място за 
възпитани зрители. А и 
още три важни неща, ос-
вен историческия пър-
ви мач на осветление 
бяха факт: почивен ден, 
удобен начален час на 

срещата и символичен 
вход от 1 лев! Това, на-
ред с добрите изяви на 
футболистите ще върне 
хората, защото се видя 
и на срещата с „Хайдук” 
за Лига Европа „белите” 
имат много привърже-
ници, трябва само мал-
ко усилие за да идват 
отново. 

Стадионът ни 
вече свети!

6 март 2019 – целият 
квартал грее, тече 
задължителната проба

17 март 2019 – опашки 
от чакащи да влязат 

фенове се вият далеч 
пред входовете

Друго си е да запалиш факли на 
осветление на своя стадион...

Зрителите 
продължават да 
пълнят сектор „А” и 
по време на двубоя

Старши треньорът 
Загорчич е готов 
да влезе и той на 

терена

Тейнур Марем е изпреварил Милчо Анге-
лов в хода на мача. Носителят на купа-
та със „Славия” сега е в „Етър” 

Пълна панорама на стадиона и осветлението

24 прожектора 
има на всеки 

от четирите 
пилона 

снимки: LAP.bg и Sportal.bg
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Април е знаков месец, 
както знаят всички сла-
висти. На 10-и през 1913 
година е основано самото 
дружество, а на 19-и пре-
ди 52 лета „белите” играят 
първия в България евро-
пейски полуфинал. Този 
път пък на 3-о число „Сла-
вия” отново се записа в 
родните анали, сега с най-
високата дадена цена за 
официална програмка за 
мач от турнир на Стария 
континент с участие на 
наш представител. След 
публичен търг в платфор-
мата Евау и 19 наддава-
ния цената бе закована на 
530 британски паунда или 
693,24 $ по курса на деня! 
Отделно от тази сума е 
цената за доставката. Ло-
гично книжката замина за 
Шотландия. От една стра-
на съперникът е колосът 
от Глазгоу, от друга на Ал-
биона правят и събират 
програмки за мачове вече 
три века! Какво да се пра-
ви, традиции. Любопитно 
е да се отбележи, че на 

кото бяха последните за 
Лига Европа), в което са 
представени двата съпер-
ника. То е едва второто 
подготвено от „белия” 
клуб, за домашен дву-
бой от евротурнирите. 
Първото е за срещата 
със „Сервет” (Женева) от 

четвъртфиналите. В про-
грамката освен историче-
ска справка има и много 
подробна статистика за 
изявите на „Рейнджърс” в 

Европа. Любопитно е, че 
на първа страница има и 
приветствие към гостите 
на английски. Освен това 
са представени всички 
играчи, както и ръковод-
ството на клуба. Има от-
борна снимка на гърба 
на изданието, а вътре 

с доставката! Вероятно 
огромната разлика идва 
от тиража на двете про-
грамки. Докато тази в Шот-
ландия е отпечатана в па-
раметрите между 7-10 000 
броя, то тази в София е от 
порядъка на 1000. 

Камен ОГНЯНОВ

Програмка на „Славия” продадена за близо 700$
Книжката от полуфинала с „Рейнджърс” от 1967 година в  
София бие всички рекорди за издание на български клуб! 

корицата се виждат и над-
писи с химикал, което се 
приема за деформация. 
Вероятно цената при чи-
ста лицева страница би 
била още по-висока!

Самото издание пред-
ставлява 16-странична 
книжка, формат А5 (кол-

Финален търг и 693 $ за издание на „Славия”

портретни фотоси на най-
изявените състезатели. 

Аналогично такава е 
информацията и за „Сла-
вия”. Като тук авторите 
са добавили и мнение на 
старши треньора Добро-
мир Ташков, както и на 
звездите на тима - вра-
таря Симеон Симеонов 
и капитана Александър 
Шаламанов. От данните 
става видно, че към онзи 
момент „белите” са на 
престижното 14-о място 
по брой мачове от общо 
123 отбора в надпревара-
та за КНК, предшественик 
на днешната Лига Евро-
па! По пътя към истори-
ческия си полуфинал от 
сезон 1966/67 славистите 
елиминират авторитетни 
съпернците като „Суонси”, 
френския носител на купа-
та „Страсбург” и спомена-
тия швейцарски „Сервет”.  

Както подобава в из-
данието има поместени и 
реклами, които със своята 
графика будят интерес и 
днес. Любопитно е, осо-
бено с оглед на крайната 
оферта към днешна дата, 
да се посочи и тогавашна-
та корична цена – 10 сто-
тинки! Ето това се нарича 
далновидна ивестиция! 

За реванша на „Ай-
брокс” също има отпеча-
тана брошура, която днес 
може да бъде намерена 
в ценовия диапазон на 
около 15-25 лева, заедно „Белият” тим на фона на пълните трибуни от 

четвъртфинала, както и  приветствие на английски 
Представяне на „Рейнджърс” на 4-5 страница

Любопитна информация от 6-7 страница
Снимка от победата 
над „Сервет” в Со-
фия с 3:0 и атрак-

тивна реклама на 11 
страница

Във фолиото са ревютата на славистите
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Национални първенства 

Елитна юношеска група до 19 
години (родени 2000-2001 г.)

Пролетен полусезон 2018-2019 г.
16 кръг - 24 февруари 2019 г.
„Славия“ – „Пирин“  3:1
17 кръг - 2 март 2019 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 0:0
18 кръг - 5 март 2019 г.
„Славия“ – „Черно море“ 0:2
19 кръг – 10 март 2019 г.
„Янтра“ – „Славия“  1:2
20 кръг – 15 март 2019 г.
„Славия“ – „Нефтохимик“ 4:1
21 кръг – 29 март 2019 г.
„Славия“ – „Монтана“ 1:1
22 кръг – 5 април 2019 г.
„Септември“ (Сф) – „Славия“ 3:0
23 кръг – 14 април 2019 г.
„Славия“ – „Дунав 2010“ 3:1
24 кръг – 25 април 2019 г.
„Марек“ – „Славия“  2:4
25 кръг – 30 април 2019 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 2:0
26 кръг – 2 май 2019 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 3:0
27 кръг – 13 май 2019 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 2:1
28 кръг – 19 май 2019 г.
„Сливен“ – „Славия“  3:6
29 кръг – 24 май 2019 г.
„Славия“ – „Берое“  1:0
30 кръг – 29 май 2019 г.
„Левски“ – „Славия“  3:1

Крайно класиране:
Отбор м п р з г.р. т
1. „Черно море“ 30 23 4 3 89-19 73
2. „Лудогорец“ 30 21 5 4 69-15 68
3. „Септември“ (Сф) 30 21 5 4 80-25 68
4. „ЦСКА-София“ 30 18 7 5 72-22 61
5. „Левски“ 30 19 2 9 79-36 59
6. „Славия“ 30 16 6 8 72-42 54
7. „Берое“ 30 16 6 8 78-27 54
8. ПФК „Ботев“ (Пд) 30 15 3 12 58-34 48
 9. „Монтана“ 30 13 5 12 45-45 44
10. „Пирин“ 30 11 5 14 44-48 38
11. „Локо“ (Пд) 30 11 5 14 52-46 38
12. „Дунав 2010“ 30 6 4 20 20-58 22
13. „Янтра“ 30 6 3 21 20-109 21
14. „Марек“ 30 5 0 25 27-114 15
15. „Нефтохимик“ (Бс) 30 3 6 21 34-90 15
16. „Сливен“ 30 3 0 27 32-141 9
Забележка: От групата изпадат 
„Сливен“ и „Нефтохимик“ (Бс).

Елитна юношеска група 
до 17 години 

(родени 2002-2003 г.)

Пролетен полусезон 2018-2019 г.
16 кръг - 23 февруари 2019 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“  3:3

Младата смяна

Ангел 
Славков: 

„Девизът ми е да се борим и 
никога да не се предаваме!“

Резултати и класиране – пролет 2018/2019 г.
17 кръг - 3 март 2019 г.
„Монтана“ – „Славия“ 0:3
18 кръг - 6 март 2019 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) - „Славия“ 0:1
19 кръг – 10 март 2019 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 2:1
20 кръг – 16 март 2019 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 6:0
21 кръг – 31 март 2019 г.
„Черно море“ - „Славия“ 2:0
22 кръг – 7 април 2019 г.
„Славия“ – „Дунав 2010“ 4:1
23 кръг – 20 април 2019 г.
„Левски“ - „Славия“  1:1
24 кръг – 25 април 2019 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 2:0
25 кръг – 1 май 2019 г.
„Сокол“ (Марково) - “Славия“ 1:2
26 кръг – 5 май 2019 г.
„Славия“ – „Септември“ (Сф) 1:2
27 кръг – 13 май 2019 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 2:0
28 кръг – 18 май 2019 г.
„Славия“ – „Левски-Рак“ 3:2
29 кръг – 24 май 2019 г.
„Берое“ – „Славия“  2:3
30 кръг – 29 май 2019 г.
„Славия“ – „Витоша“ (Бистр) 3:1

Крайно класиране:
Отбор м п р з г.р. т
1. ПФК „Ботев“ (Пд) 30 25 4 1 99-20 79
2. „Септември“ (Сф) 30 21 4 5 76-30 67
3. „Левски“ (Сф) 30 19 8 3 102-28 65
4. „Лудогорец“ 30 18 7 5 98-29 61
5. „ЦСКА-София“ 30 19 4 7 89-37 61
6. „Славия“ 30 18 3 9 65-37 57
7. „Черно море“ 30 18 2 10 73-39 56
8. „Локомотив“ (Пд) 30 13 5 12 43-36 44
9. „Берое“ 30 12 7 11 44-45 43
10. „Сокол“ 30 10 2 18 42-71 32
11. „Левски-Рак.“ (Сф) 30 7 8 15 30-63 29
12. „Дунав 2010“ 30 7 5 18 35-68 26
13. „Витоша“ (Бистр) 30 7 5 18 26-78 26
14. „Етър ВТ“ 30 4 9 17 37-72 21
15. „Ботев“ (Вр) 30 2 3 25 17-100 9
16. „Монтана“ 30 1 2 27 15-138 5
Забележка: От групата изпадат 
„Ботев“ (Враца) и „Монтана“.

Елитна група деца до 15 години 
(родени 2004-2005 г.)

Пролетен полусезон 2018/2019 г.
16 кръг - 23 февруари 2019 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“  1:0
17 кръг - 2 март 2019 г.
„Добруджа“ – „Славия“ 0:1
18 кръг - 6 март 2019 г.
„Славия“ - ПФК „Ботев“ (Пд) 0:0

19 кръг – 10 март 2019 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 1:1
20 кръг – 16 март 2019 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 2:1
21 кръг – 30 март 2019 г.
„Черно море“ - „Славия“ 2:0
22 кръг – 7 април 2019 г.
„Славия“ – „Верея“  6:1
23 кръг – 20 април 2019 г.
„Левски“ - „Славия“  4:0
24 кръг – 25 април 2019 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 2:0
25 кръг – 1 май 2019 г.
„Национал“ (Сф) – „Славия“ 0:2
26 кръг – 5 май 2019 г.
„Славия“ – „Септември“ (Сф) 2:3
27 кръг – 8 май 2019 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 2:0
28 кръг – 18 май 2019 г.
„Славия“ – „Спартак“ (Пл) 0:2
29 кръг – 24 май 2019 г.
„Берое“ – „Славия“  0:0
30 кръг – 29 май 2019 г.
„Славия“ – „Черноморец“ 2:0

Крайно класиране:
Отбор м п р з г.р. т
1. „Левски“ 30 25 2 3 95-17 77
2. „ЦСКА-София“ 30 22 6 2 73-20 72
3. „Септември“ (Сф) 30 17 8 5 62-22 59
4. ПФК „Ботев (Пд) 30 17 5 8 72-35 56
5. „Лудогорец“ 30 16 6 8 60-25 54
6. „Черно море“ 30 15 5 10 55-35 50
7. „Спартак“ (Пл) 30 14 5 11 66-49 47
8. „Берое“ 30 12 8 10 45-35 44
9. „Национал“ (Сф) 30 12 7 11 53-45 43
10. „Славия“ 30 12 5 13 40-52 41
11. „Локомотив“ (Пд) 30 11 5 14 44-40 38
12. „Етър ВТ“ 30 8 9 13 39-48 33
13. „Черном.“ (Бс) 30 5 5 20 25-52 20
14. „Добруджа“ 30 3 8 19 19-82 17
15. „Ботев“ (Вр) 30 2 6 22 29-116 12
16. „Верея“ (Ст. З.) 30 3 2 25 15-119 11
Забележка: От групата изпадат 
„Ботев“ (Вр) и „Верея“ (Ст. Загора).

Областни първенства – София  

Юноши младша възраст – зона II
(родени 2002-2003 г.)

12 кръг, 4 март 2019 г.
„Славия“ – „Кюстендил“ 5:0
13 кръг, 10 март 2019 г.
„Левски-Раковски“ – „Славия“ 1:1
14 кръг, 16 март 2019 г.
„Славия“ – „Септември“ (Сф) 0:4
15 кръг, 24 март 2019 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 5:2
16 кръг, 30 март 2019 г.
„Славия“ – „Спортист“ (Своге) 0:2

17 кръг
„Славия“ - почива
18 кръг, 14 април 2019 г.
„Барокко“ – „Славия“  0:2
19 кръг, 21 април 2019 г.
„Славия“ – „Чавдар“ (Етр) 3:2
20 кръг, 5 май 2019 г.
„Марек“ – „Славия“  0:1
21 кръг, 12 май 2019 г.
„Славия“ – „Струмска слава“ 5:2
22 кръг, 19 май 2019 г.
„Олимпиец“ (Сф) – „Славия“ 1:4

Крайно класиране:
Отбор м п р з г.р т
1. „Септември“ (Сф) 20 17 1 2 83-7 52
2. „ЦСКА-София“ 20 15 3 2 68-20 48
3. „Славия“ 20 13 2 5 45-32 41
4. „Спортист“ (Сг) 20 12 2 6 39-31 38
5. „Левски-Раковски“ 20 9 1 10 24-25 28
6. „Чавдар“ (Етр) 20 8 2 10 33-40 26
7. „Олимпиец“ (Сф) 20 8 2 10 20-33 26
8. „Марек“ 20 6 2 12 24-32 20
9. „Струмска сл.“ (Рад) 20 4 4 12 30-58 16
10. „Кюстендил“ 20 4 1 15 23-63 13
11. „Барокко“ (Сф) 20 3 2 15 12-60 11

Столични първенства

Деца – група 1 
(родени 2004-2005 г.)

14 кръг, 2 март 2019 г.
„Славия“ – „Левски-Раковски“ 2:1
15 кръг, 10 март 2019 г.
„Царско село“ – „Славия“ 0:3
16 кръг, 17 март 2019 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Сф) 0:2
17 кръг, 24 март 2019 г.
„Олимпиец“ – „Славия“ 0:10
18 кръг, 30 март 2019 г.
„Славия“ – „Левски“  1:2
19 кръг, 7 април 2019 г.
„София спорт“ – „Славия“ 0:2
20 кръг, 15 април 2019 г.
„Славия“ – „Ботев-57: 8:0
21 кръг, 21 април 2019 г.
„Славия“ – „Чавдар“  8:0
22 кръг, 4 май 2019 г.
„Елит“ – „Славия“  0:2
23 кръг, 12 май 2019 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 0:1
24 кръг, 19 май 2019 г.
„Витоша 13“ (Сф) – „Славия“ 2:1
25 кръг, 24 май 2019 г.
„Славия“ – „Национал“ (Сф) 0:2
26 кръг, 2 юни 2019 г.
„Септември“ (Сф) – „Славия“ 2:3

Крайно класиране:
Отбор м п р з г.р. т
1. „Левски“ 26 23 1 2 130-17 70
2. „ЦСКА-София“ 26 23 0 3 91-23 69
3. „Национал“ (Сф) 26 22 2 2 93-15 68

- Здравейте, г-н 
Славков. Как се стигна 
до назначението Ви?

- Вие знаете, че аз 
работих с г-н Колев в 
мъжкия отбор. Тогава 
постигнахме много до-
бри резултати – бихме 
три пъти „Левски“ в рам-
ките на 5 месеца, което 
влезе в историята. В 

отбора имаше юноши, 
които не играеха по пет 
минути, а цял мач. Сетне 
бях на работа другаде, за 
да се стигне и до тази из-
ключителна чест и отго-
ворност за мен да заста-
на начело на школата на 
„Славия“. Благодаря за 
гласуваното доверие от 
страна на ръководството 

и лично на г-н Венцеслав 
Стефанов. Футболът в 
днешно време е бизнес, 
ние сме работници, ко-
ито трябва да изкараме 
продукт – момчета, които 
да се наложат в първия 
тим, а отдолу да дойдат 
нови таланти от школата.

- Какво е най-важното 
в началото на  работата 

Ви в школата?
- Подготвил съм едно 

обръщение към децата, 
които трябва да бъдат 
наши равностойни парт-
ньори: „Скъпи деца, ние 
сме „Славия“! Ние не се 
молим на никого да се 
присъедини към нас, но 
всеки от вас е добре 
дошъл в нашата ака-
демия! Тук ви чака про-
фесионално обучение 
с треньори, влюбени 
в играта, обичащи де-
цата и хора, милеещи 
за клуба. Тук е място-
то, където можете да 

Ангел Славков е новият директор на детско-юношеската школа на „Сла-
вия”. Той встъпи в длъжност на 1 юли, заменяйки Владимир Иванов, който 
пое поста на старши-треньор на „Монтана“. Опитният специалист е 
работил като помощник-треньор в първия състав на „белите“ през 2014 
и 2015 година, когато тимът бе воден от Иван Колев. Преди старта на 
новия сезон той бе любезен да сподели пред вестника идеите си за раз-
витието на школата.

Ангел Славков е 
готов за голямото 
предизвикателство 
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4. „Славия“ 26 19 0 7 91-29 57
5. „Царско село“ (Сф) 26 18 0 8 68-36 54
6. „Витоша 13“ (Сф) 26 12 3 11 57-53 39
7. „Септември“ (Сф) 26 9 5 12 53-46 32
8. „София Спорт“ (Сф) 26 9 4 13 45-75 31
9. „Локомотив“ (Сф) 26 8 4 14 45-78 28
10. „Елит“ (Сф) 26 7 2 17 21-55 23
11. „Чавдар“ (Етр) 26 6 2 18 18-93 20
12. „Олимпиец“ (Сф) 26 5 1 20 34-116 16
13. „Ботев-57“(Сф) 26 4 1 21 21-84 13
14. „Левски-Раковски“ 26 3 3 20 23-70 12

Подготвителна група
Футбол 11, родени 2006 г. 

група „А“, II фаза
„Царско село“, терен 1

1 кръг, 9 март 2019 г.
„Марек“ – „Славия“  1:4
2 кръг, 16 март 2019 г.
„Славия“ – „Септември“ (Сф) 0:3
3 кръг, 23 март 2019 г.
„Национал“ (Сф) – „Славия“ 2:0
4 кръг, 30 март 2019 г.
„Левски“ – „Славия“  6:0
5 кръг, 13 април 2019 г.
„Славия“ – „Левски-Раковски“ 1:1
6 кръг, 20 април 2019 г.
„Кюстендил“ – „Славия“ 1:0
7 кръг
„Славия“ почива
8 кръг, 11 май 2019 г.
„Витоша 13“ – „Славия“ 2:5
9 кръг, 18 май 2019 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 0:1
10 кръг, 24 май 2019 г.
„Метал“ – „Славия“  3:0
11 кръг, 1 юни 2019 г.
„Славия“ – „Ботев-57“ 1:0

Отбор м п р з г.р т
1. „Септември“ (Сф) 10 8 1 1 32-6 25
2. „Национал“ (Сф) 10 8 0 2 19-9 24
3. „Левски“ 10 8 0 2 37-8 24
4. „Метал-2002” (Пк) 10 6 1 3 13-6 19
5. „Витоша 13“ (Сф) 10 5 1 4 27-17 16
6. „ЦСКА-София“ 10 4 2 4 11-17 14
7. „Левски-Рак“ 10 2 5 3 14-14 11
8. „Славия“ 10 3 1 6 11-20 10
9. „Кюстендил“ 10 2 1 7 10-19 7
10. „Ботев-57“ 10 1 2 7 6-27 5
11. „Марек“ 10 1 0 9 7-44 3

Футбол 9, родени 2007 г.
група „А“, II фаза, „Драгалевци“

1 кръг, 16 март 2019 г.
„Царско село“ – „Славия“ 2:1
2 кръг, 23 март 2019 г.
„Славия“ – „Левски“  2:2
3 кръг, 30 март 2019 г.
„ЦСКА-София“ - „Славия“ 2:2
4 кръг, 13 април 2019 г.
„Славия“ – ДИТ  1:0

5 кръг, 20 април 2019 г.
„РД Спорт“ – „Славия“ 0:4
6 кръг, 15 май 2019 г.
„Славия“ – „Витоша 13“ 10:0
7 кръг, 11 май 2019 г.
„Левски-Раковски“ – „Славия“ 0:6
8 кръг, 18 май 2019 г.
„Лъвчета“ – „Славия“  3:0
9 кръг, 14 май 2019 г.
„Славия“ – „Н спорт“  2:1

Отбор м п р з г.р т
1. „ЦСКА-София“ 9 7 1 1 22-5 22
2. „Царско село“ 9 6 2 1 22-8 20
3. „Славия“ 9 5 2 2 28-10 17
4. ДИТ 9 5 1 3 14-6 16
5. „Левски“ 9 5 1 3 21-6 16
6. „Левски-Раковски” 9 4 1 4 9-19 13
7. „Н Спорт“ 9 3 3 3 16-9 12
8. „Лъвчета“ 9 3 1 5 10-16 10
9. „РД Спорт“ 9 1 0 8 2-13 3
10. „Витоша 13“ (Сф) 9 0 0 9 2-54 0

Футбол 7, родени 2008 г.
група „А“, II фаза, „Драгалевци-

зала“

1 кръг, 2 март 2019 г.
„Славия“ – „Лъвчета“  2:1
2 кръг, 9 март 2019 г.
ДИТ – „Славия“  0:1
3 кръг, 16 март 2019 г.
„Славия“ – „Академик“ (Сф) 2:0
4 кръг, 23 март 2019 г.
„Царско село“ – „Славия“ 1:3
5 кръг, 30 март 2019 г.
„Славия“ – „Миньор“ (Пк) 4:0
6 кръг, 6 април 2019 г.
„Левски-Раковски“ – „Славия“ 0:4
7 кръг, 13 април 2019 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 1:2
8 кръг, 20 април 2019 г.
„Олимпиец“ – „Славия“ 2:1
9 кръг, 4 май 2019 г.
„Славия“ – „Левски“  1:6
10 кръг, 11 май 2019 г.
„Люлин“ – „Славия“  1:4
11 кръг, 18 май 2019 г.
„Славия“ – „Национал“ 1:3
12 кръг, 24 май 2019 г.
„Локомотив“ (Сф) – „Славия“ 0:3
13 кръг, 21 май 2019 г.
„Славия“ – „Септември“ (Сф) 0:0

Отбор м п р з г.р т
1. „Национал“ (Сф) 13 12 0 1 61-15 36
2. „Левски“ 13 10 2 1 45-14 32
3. „Септември“ (Сф) 13 8 3 2 32-18 27
4. „Славия“ 13 8 1 4 27-16 25
5. ДИТ 13 8 1 4 26-15 25
6. „Олимпиец“ (Сф) 13 7 2 4 35-21 23
7. „ЦСКА-София“ 13 7 0 6 24-18 21
8. „Царско село“ (Сф) 13 6 1 6 37-30 19
9. „Люлин“ 13 5 1 7 23-37 16

10. „Локомотив“ (Сф) 13 5 0 8 21-26 15
11. „Академик“ (Сф) 13 3 1 9 20-37 10
12. „Левски-Рак“ 13 2 1 10 14-37 7
13. „Миньор“ (Пк) 13 1 2 10 7-50 5
14. „Лъвчета“ 13 1 1 11 7-45 4

Футбол 7, родени 2009 г.
група „А“, II фаза

„Спортна София“, зона Б-5

1 кръг, 16 март 2019 г.
„Славия“ – „КОМ-98“ (Годеч) 1:1
2 кръг, 23 март 2019 г.
„Н Спорт“ – „Славия“  0:4
3 кръг, 30 март 2019 г.
„Славия“ – „Елит“  6:1
4 кръг, 13 април 2019 г.
„Славия“ – „Локо“ (Сф) 4:1
5 кръг, 20 април 2019 г.
„Левски“ – „Славия“  1:3
6 кръг, 27 май 2019 г.
„Славия“ – „Кремиковци“ 2:2
7 кръг, 11 май 2019 г.
„Левски-Раковски“ – „Славия“ 1:3
8 кръг, 18 май 2019 г.
„Славия“ - „Олимпия ФК“ 3:1
9 кръг, 21 май 2019 г.
„Национал“ – „Славия“ 4:6

Крайно класиране:
отбор м п р з г.р т
1. „Славия“ 9 7 2 0 32-12 23

2. „Левски“ 9 7 0 2 29-13 21
3. „Национал“ (Сф) 9 6 0 3 30-18 18
4. „Левски-Рак“ 9 5 1 3 16-13 16
5. „Кремиковци“ 9 5 1 3 16-9 16
6. „Н Спорт“ 9 4 1 4 19-22 13
7. „Елит“ 9 1 3 5 14-38 6
8. „Олимпия ФК“ 9 1 2 6 11-25 5
9. „Локомотив“ (Сф) 9 1 2 6 12-18 5
10. „КОМ-98“ (Гч) 9 0 4 5 9-20 4

Футбол 5, родени 2010 г.
група „А“, II фаза

„Царско село – зала“

1 кръг, 16 март 2019 г.
„Славия“ – „Национал“ 6:2
2 кръг, 23 март 2019 г.
„Лъвчета“ – „Славия“  2:6
3 кръг, 30 март 2019 г.
„Славия“ – „Талант“  1:3
4 кръг, 13 април 2019 г.
„София Спорт“ – „Славия“ 1:0
5 кръг, 20 април 2019 г.
„Славия“ – „Шампион“ 1:1
6 кръг, 4 май 2019 г.
„Царско село“ – „Славия“ 3:1
7 кръг, 11 май 2019 г.
„Славия“ – „Левски“  3:2
8 кръг27 май 2019 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 1:3
9 кръг, 24 май 2019 г.
„Арес“ – „Славия“  1:1

„Славия“ с купа и трето място 
на „Велинград Къп 2019“

Над 300 деца от футболни школи от страната на възраст от 8 до 11 години 
взеха участие в турнира „Ние сме бъдещето – Велинград Къп – 2019“, със-
тоял се в началото на април. Школата на „Славия“ се представи с отбори за 
родените през 2010 и 2011 години.

При осемгодишните „белите“ са трети в крайното класиране при 8 участ-
вали формации, а двама слависти – Мартин Костов и Александър Белчев 
попаднаха в идеалния отбор. За най-добър вратар пък бе отличен съотбор-
никът им Йоан Вълчев.

Децата, родени 2010 г. спечелиха купата в своята възрастова група, из-
преварвайки „Левски“ и останалите 7 участника. В идеалния отбор попадна 
славистът Велислав Николов.

сбъднете вашите меч-
ти и с гордост и чест 
да носите „белия“ екип 
на най-високото ниво на 
професионалния фут-
бол. „Славия“ е история, 
„Славия“ е традиции 
и вие сте нашата на-
дежда за нови и още по-
славни победи“. Важно е 
децата да разберат къде 
попадат, както и техни-
те родители. Идеята ми 
е да се върне настро-
ението, да има наплив 
на деца. Има ли повече 
деца, ще има и по-голям 
избор на таланти. Има и 
обръщение към треньо-
рите, което го предста-
вих, когато се събрахме. 
В него акцентирах на 
това да се наблегне на 
игровото, техническото, 

физическото и психиче-
ското развитие на футбо-
листите, както и да има 
коректно отношение към 
децата, тъй като те са 
наши партньори. Необхо-
димо е да се вложи много 
постоянство и търпение. 
Да има колегиалност, без 
нападки към колеги по 
време на работа или към 
съперниците по време 
на мачове. Това, на което 
държа, е да се изгради 
колектив от хора-про-
фесионалисти, отдадени 
на работата си. Държа 
също на индивидуална-
та работа и работата по 
звена – специфичните 
тренировки ще бъдат с 
по двама треньори, за 
да може да се обхванат 
повече деца. Важна е и 

отборната тактика с це-
лия отбор. Засега всич-
ки остават на работа и 
ще имат възможност да 
докажат, че заслужават 
мястото си в академията.

- Какво мислите по от-
ношение на интеграци-
ята на юноши в мъжкия 
отбор?

- Ние трябва да бъдем 
едно цяло – школата с 
мъжкия отбор. Прове-
дохме в тази посока раз-
говори и с г-н Загорчич. 
Имаме уверението, че 
ще бъдем един огромен 
екип, който ще работи из-
цяло за благото на клуба 
с мисъл за интеграцията 
на юношите в първия 
състав. Особено ценно е 
и присъствието на такива 
доказани специалисти 

в кондиционната под-
готовка като Трендафил 
Терзийски и Огнян Мака-
веев, както и на живата 
легенда Александър Ша-
ламанов. Опитът на три-
мата ще ми бъде от пол-
за в бъдещата работа.

- Одобрявате ли 
формулата на БФС 
за първенствата със 
създаването на елит-
ните групи за младежи 
и юноши до 19, 17 и 15 
години?

- Смятам, че това 
е една удачна форму-
ла. Много по-добра от 
времето, когато имаше 
зонални първенства. То-
гава се получаваха раз-
громни резултати между 
неравностойни отбори. 
Най-ценното е, че де-

цата свикват с формата 
на мъжките първенства 
– с цикъла есен-пролет, 
гостуванията. В това от-
ношение може да кажем 
добри думи и за БФС, 
който има програма за 
развитието на детско-
юношеския футбол, 
съвместно с министер-
ството на младежта и 
спорта. Двете структури 
са в основата на органи-
зирането на безплатни 
лагери през това лято за 
всички участващи отбори 
с поети разходи за храна, 
топки, екипировка.

Страницата 
подготви: 
Свободан 

АЛЕКСАНДРОВ

Отборът на 
„белите“, 
родени 2010 г., 
с купата от 
„Велинград 
Къп 2019“
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Завърнаха се от чужбина Калоян и Андреа, 
дойде си и Стоев, Йомов е на крачка от 
клуб-100, а Гошо Петков пред нов рекорд 

„Белият” тим влиза 
в новия сезон с 28 кар-
тотекирани футболи-
сти. Сред тях новите са 
шест, като от школата е 
включен халфът Мар-
тин Атанасов. Четирима 
от дебютантите са за-
щитници: Петър Патев, 
Емил Виячки, Христо 
Попадийн и гъркът Дио-
нисиос Болионис, а Иван 
Тренчев е нападател. 
Завърнаха се от Италия 
Калоян Кръстев и Ан-

дреа Христов. Дойде си 
и друг кадър на школата 
Емил Стоев. За трети 
път с бяло ще е Николай 
Дюлгеров. 

Централният брани-
тел Андреа Христов из-
кара пролетта в “Козен-
ца”. Също в тим от Апе-
нините – Примаверата 
на „Болоня” бе таранът 
Калоян Кръстев. Емил 
Стоев бе преотстъпен в 
“Ботев” (Враца), където 
натрупа игрови опит и 

вече е готов да се бори 
за титулярното място в 
родния си клуб. Дефан-
зивният халф Дюлгеров 
започна кариерата си в 
мъжкия футбол именно 
при “белите”, където бе 
привлечен от Радко До-
станич. Той остана до 
2010 г., след което пре-
мина през четири други 
родни тима, преди от-
ново да се завърне три 
години по-късно. Оттога-
ва смени няколко наши 

и чуждестранни клуба. 
Защитниците Патев и 
Попадийн идват от Русе 
като свободни агенти, 
а трансферите им бяха 
договорени още мина-
лия сезон. 

На лагера в Банско на 
проби се появиха още 
няколко интересни име-
на. Бранителите Емил 
Виячки и гъркът Диони-
сиус Болионис, както и 
юношеският национал 
Иван Тренчев (от итали-

анския “Леняно”), оста-
наха в групата, за разли-
ка от нападателя на “До-
бруджа” Росен Кръстев. 

От опитните състе-
затели Георги Йомов е 
на прага на мач №100 
с екипа на „Славия” във 
всички турнири. А нео-
старяващият Георги Пет-
ков е пред нов възрастов 
рекорд за играч в Първа 
лига. Засега е фиксирал 
постижението на 43 го-
дини и 70 дни!   

1. Георги 
Петков 
(капитан)
Вратар
Възраст 43 г.
Други клубо-
ве: „Хебър” 
(Пз), „Лев-
ски”, „Еносис” 
(Паралимни).

Официален дебют с „бялата” 
фланелка: 20.09.1997 г. в мача от 
VII кръг на ППЛ „Нефтохимик” – 
„Славия” 0:1.
Общ актив в „Славия”: 212/0
ППЛ – 185/0, КБ – 25/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 2/0
Национален отбор: 20 мача.

13. Георги 
Георгиев
Вратар
Възраст: 30 г.
Други клу-
бове: ОФК 
“ С л и в е н ” , 
“ Ти р а с п ол ” 
(Мол), “Нафт” 
(Ахваз, Иран), 

“Машин” (Сази, Иран), “Ботев” 
(Пд), “Дачия” (Рум), ОФК “Пирин” 
(Бл), “Верея” (СтЗ). 
Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 19.02.2019 г. в мача от 
XXII кръг на ППЛ “Славия” - “Чер-
но море” 3:2. 
Общ актив в „Славия”: 4/0
ППЛ – 4/0, КБ – 0/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0

32. Антонис 
Стериакис
Вратар
Възраст: 20 г. 
Юноша на 
клуба.
О ф и ц и а -
лен дебют 
с “бялата” 
ф л а н е л к а : 

21.08.2016 в мача от IV кръг на 
ППЛ “Славия” - “Левски” 0:4.
Общ актив в „Славия”: 55/0
ППЛ – 47/0, КБ –5/0, СК – 1/0, ЛЕ – 2/0

4. Петър 
Патев
Защитник
Възраст: 26 г. 
Други клу-
бове: “По-
морие”, “Не-
фт о х и м и к ” , 
“ С п а р т а к ” 
(Вн), “Бургас”, 

“Дунав” (Рс). 
Предстои му официален дебют. 

5. Николай 
Дюлгеров
Полузащит-
ник
Възраст: 31 г. 
Други клу-
бове: “Ми-
ньор” (Пк), 
“Лудогорец”, 
ЦСКА, “Локо-

мотив” (Пд), “Спартак” (Семей, 
Каз), “Акрагас” (Ит), “Нефтохи-
мик”, “Апоел” (Марморек, Изр), 
“Царско село”, “Работнички” (Ск, 
СМк). 
Официален дебют с “бялата” 
фланелка в ППЛ: 29.08.2009 г. в 
мача от IV кръг “Славия” - “Лев-
ски” 1:3. 
Общ актив в „Славия”: 37/1
ППЛ – 34/1, КБ – 3/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0

6. Давид 
Уманес
Защитник
Възраст: 22 г. 
Други клу-
бове: “Реал” 
( С а р а го с а - Б ) , 
“ Д е п о р т и в о ” 
(Арагон), “Логро-

нес”, “Сан Хуан”. 
Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 10.03.2019 г. в мача от 
XXV кръг на ППЛ “Септември” - 
“Славия” 1:2. 
Общ актив в „Славия”: 11/0
ППЛ – 11/0, КБ – 0/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0

15. Емил
Виячки
Защитник
Възраст: 29 г.
Други клубо-
ве: “Марек”, 
“Пирин” (Бл), 
“Локомотив” 
(Сф), “Работ-
нички” (Ско-

пие, СМк).
Предстои му официален дебют.

16. Диониси-
ос Болионис
Защитник
Възраст: 18 г.
Друг клуб: 
„ П р ех в ол и ” 
(Гърция)
Предстои му 
о ф и ц и а л е н 
дебют.

19. Димитър 
Велковски
Защитник
Възраст: 24 г. 
Други клу-
бове: “Ботев” 
(Вр), “Локо-
мотив” (Сф), 
“Локомотив” 
(Пд).

Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 05.07.2018 г. в мача за 
СК “Славия” - “Лудогорец” 0:1. 
Общ актив в „Славия”: 34/1
ППЛ – 28/1, КБ – 1/0, СК – 1/0, 
ЛЕ – 4/0

25. Ертан 
Томбак
Защитник
Възраст: 20 г. 
Друг клуб: 
“Черно море” 
(Вн). 
Официален 
дебют с “бя-
лата” фла-

нелка в ППЛ: 29.04.2019 г. в мача 
от V плейофен кръг “Славия” - 
“Локомотив” (Пловдив) 2:2. 

Общ актив в „Славия”: 6/0
ППЛ – 6/0, КБ – 0/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0

38. Милен Га-
маков
Защитник
Възраст: 25 г. 
Други клубо-
ве: “Черно-
морец” (Бс), 
“ Н е ф т о х и -
мик”, “Ботев” 

(Пд), “Лехия” (Гданск, Пол), “Рух” 
(Хожов, Пол), “Стомил” (Олщин, 
Пол). 
Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 05.07.2018 г. в мача за 
СК “Славия” - “Лудогорец” 0:1. 
Общ актив в „Славия”: 35/0
ППЛ – 29/0, КБ – 2/0, СК – 1/0, 
ЛЕ – 3/0

55. Андреа 
Христов
Защитник
Възраст: 20 г. 
Юноша на 
клуба.
О ф и ц и а л е н 
дебют с “бяла-
та” фланелка: 
01.10.2016 г. в 

мача от IX кръг на ППЛ “Славия” 
- “Верея” 3:1. 
Общ актив в „Славия”: 69/3
ППЛ –57/3, КБ – 8/0, СК – 1/0, 
ЛЕ – 3/0

83. Христо По-
падийн
Защитник
Възраст: 25 г. 
Други клу-
бове: „Ботев“ 
(Вр), „Локомо-
тив“ (Мз), „Лу-
догорец“, „Ви-
тоша“ (Бист), 

„Дунав“ (Рс). 
Предстои му официален дебют. 
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8. Славчо Шо-
коларов
Полузащит-
ник
Възраст: 29 г. 
Други клу-
бове: “Свет-
кавица” (Тщ), 
“ М о н т а н а ” , 
“Любимец” , 
“Черноморец” 

(Бс), “Поморие”, “Лудгорец”-Б, 
“Лудогорец”. 
Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 27.02.2015 г. в мача 
от XX кръг на ППЛ “Черно море” 
- “Славия” 2:0. 
Общ актив в „Славия”: 78/2
ППЛ – 66/2, КБ – 7/0, СК – 1/0, 
ЛЕ – 4/0

10. Янис 
Карабельов
Полузащит-
ник. 
Възраст: 23 г. 
Юноша на 
клуба. 
О ф и ц и а -
лен дебют 
с “бялата” 
ф л а н е л к а : 
28.09.2013 г. в 

мача от XI кръг на ППЛ “Славия” - 
“Левски” 0:1. 
Общ актив в „Славия”: 116/5
ППЛ – 103/5, КБ – 6/0, СК – 1/0, 
ЛЕ – 6/0
Национален отбор: 1 мач.

14. Дарко 
Тасевски
П о л у з а -
щитник
Възраст: 35 г. 
Други клу-
бове: „Це-
м е н т а р н и -
ца” (Ско-
пие, СМк), 
„ В а р д а р ” 

(Скопие, СМк), “Левски”, “Апо-
ел-Ирони” (Кирят Шмона, Изр), 
“Патум Юнайтед” (Банкок, Тай), 
“Суфанбури” (Тай). 
Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 16.02.2019 г. в мача 
от XXI кръг на ППЛ “Ботев” 
(Пловдив) - “Славия” 1:0. 
Общ актив в „Славия”: 13/1
ППЛ – 13/1, КБ – 0/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0

20. Филип 
Кръстев
П о л у з а -
щитник
Възраст: 17 г. 
Юноша на 
клуба. 
О ф и ц и а -
лен дебют 
с “бялата” 
ф л а н е л к а : 
13.05.2018 г. 

в плейофа на ППЛ за ЛЕ “Сла-
вия” - “Локомотив” (Пловдив) 
0:3. 
Общ актив в „Славия”: 18/0

ППЛ – 14/0, КБ – 1/0, СК – 1/0, 
ЛЕ – 2/0

23. Владислав 
Узунов
Полузащит-
ник
Възраст: 28 г. 
Други клу-
бове: “Локо-
мотив” (Мз), 
“ Б р е с т н и к ” , 
“ К а л и а к р а ” , 
“ Х а с к о в о ” , 

ЦСКА, “Добруджа”, “Локомотив” 
(ГО). 
Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 29.08.2017 г. в мача от 
XI кръг на ППЛ “Верея” - “Славия” 
1:1. 
Общ актив в „Славия”: 72/3
ППЛ – 61/3, КБ – 7/0, СК – 1/0, 
ЛЕ – 3/0

27. Мартин 
Атанасов
Полузащит-
ник
Възраст: 17 г. 
Юноша на клу-
ба. 
Предстои му 
официален де-
бют. 

71. Емил 
Стоев
Полузащит-
ник
Възраст: 23 г. 
Юноша на 
клуба. 
Друг клуб: 
“Ботев” (Вр). 
О ф и ц и а л е н 
дебют с “бяла-

та” фланелка: 01.03.2014 г. в мача 
от XXV кръг на ППЛ ЦСКА - “Сла-
вия” 3:0. 
Общ актив в „Славия”: 34/2
ППЛ – 32/2, КБ – 2/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0

7. Калоян 
Кръстев
Нападател
Възраст: 20 г.
Юноша на 
клуба. 
Друг клуб: 
“Болоня” (Ит). 
О ф и ц и а л е н 
дебют с “бяла-
та” фланелка: 

18.09.2013 г. в първия 1/16 фина-
лен мач за КБ „Славия” – „Пирин” 
(Разлог) 4:0.  
Общ актив в „Славия”: 64/4
ППЛ – 57/3, КБ – 5/1, СК – 0/0, 
ЛЕ – 2/0

9. Цветомир Чунчуков
Нападател
Възраст: 24 г. 
Други клубове: “Раковски”, “Бо-
тев” (Пд), “Лудогорец-Б”, “Лудого-
рец”, “Черно море” (Вн). 
Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 14.03.2018 г. в мача от 

XXV кръг на 
ППЛ “Дунав” 
(Русе) - “Сла-
вия” 0:1. 
Общ актив 
в „Славия”: 
47/12
ППЛ – 39/11, 
КБ – 5/1, СК – 
0/0, ЛЕ – 3/0
Национален 

отбор: 2 мача.

11. Радослав 
Кирилов
Нападател
Възраст: 26 г. 
Други клубо-
ве: “Римини”, 
“Лумецане” , 
“Карпи”, “Ве-
неция”, “Кре-
монезе”, “Зюд-
тирол” (Ит), 
“Берое”, ОФК 

“Пирин” (Бл), “Вис Пезаро” (Ит). 
Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 16.02.2019 г. в мача от 
XXI кръг на ППЛ “Ботев” (Плов-
див) - “Славия” 1:0. 
Общ актив в „Славия”: 14/5
ППЛ – 14/5, КБ – 0/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0
Национален отбор: 2 мача.

17. Христо 
Иванов
Нападател
Възраст: 17 г. 
Юноша на 
клуба. 
О ф и ц и а л е н 
дебют с “бяла-
та” фланелка: 
03.03.2019 г. в 
мача от XXIV 

кръг на ППЛ “Славия” - “Левски” 
0:3. 
Общ актив в „Славия”: 4/0
ППЛ – 4/0, КБ – 0/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0

18. Димитър 
Стоянов
Нападател
Възраст: 18 г. 
Юноша на 
клуба
О ф и ц и а л е н 
дебют с “бя-
лата” фланел-
ка: 03.05.2019 
г. в мача от 
VI плейофен 

кръг на ППЛ “Дунав” (Русе) - 
“Славия” 0:1. 
Общ актив в „Славия”: 3/0
ППЛ – 3/0, КБ – 0/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0

22. Илиян Мицански
Нападател
Възраст: 33 г. 
Други клубове: “Македонска 
слава” (Сим), “Амика” (Вронки, 
Пол), “Лех” (Познан, Пол), “Коро-
на” (Келце, Пол), “Одра” (Воджис-
лав, Пол), “Заглембе” (Любин, 
Пол), “Кайзерслаутерн” (Гер), 

“ Ф р а н к -
фурт” (Гер), 
“ И н г о л -
щад” (Гер), 
“Карлсруе” 
(Гер), “Су-
вон” (Кор), 
“ Л е вс к и ” , 
“ К о р о н а ” 
( К е л ц е , 

Пол).
Официален дебют с “бялата” 
фланелка: 01.10.2018 г. в мача 
от X кръг на ППЛ “Славия” - “Бо-
тев” (Враца) 0:1. 
Общ актив в „Славия”: 17/4
ППЛ – 16/4, КБ – 1/0, СК – 0/0, 
ЛЕ – 0/0
Национален отбор: 17 мача, 4 
гола.

24. Иван 
Тренчев
Нападател
В ъ з р а с т : 
19 г. 
Други клу-
бове: “Ле-
няно” (Ит).
Предстои му 
официален 
дебют. 

35. Георги 
Йомов
Нападател
В ъ з р а с т : 
22 г. 
Юноша на 
клуба. 
О ф и ц и а -
лен дебют 
с “бялата” 

фланелка: 21.02.2016 г. в мача 
от XXI кръг на ППЛ “Славия” - 
“Черно море” 0:0. 
Общ актив в „Славия”: 99/13
ППЛ – 87/11, КБ – 6/1, СК – 0/0, 
ЛЕ – 6/1

Легенда: ППЛ – Първа профе-
сионална лига; КБ – Купа на 
България; СК – Суперкупа на 
България, ЛЕ – Лига Европа. 
Мачове/голове - данните са до 
6 юли 2019 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

Лекар: д-р Любен Ангелов
Домакин: Венцислав Савов
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„Славия” заложи на 

атакуващ футбол в лет-
ните контролни срещи по 
време на подготвителния 
лагер в Банско. Затова и 
победите в тях бяха резул-
татни, а дошлите да гледат 
мачовете си тръгваха до-
волни от видяното. 

В първия двубой съпер-
ник бе „Ботев” (Враца). 
Завърналият се в него 
бивш национал Валери 
Божинов се разписа още 
след четвърт час при кон-
траатака, но оттам насетне 
столичани диктуваха съби-
тията на терена. След ня-
колко пропуска се стигна 
до 21-ата минута, когато 
Владислав Узунов бе фа-
улиран в наказателното 
поле, а Георги Йомов ре-
ализира отсъдената дузпа 
за 1:1. 

След паузата тре-
ньорът Златомир Загор-
чич направи поредица от 
смени, но съотношението 
на силите на терена не 
се промени и „Славия” 
продължи да доминира. 
Четвърт час преди края 
Цветелин Чунчуков доне-
се „бялата” победа с точен 
удар по земя. 

Следващият опонент 
в Банско бе северномаке-
донският „Академия Пан-
дев”, носител на купата на 
западната ни съседка. И 
в този двубой съперникът 
първи стигна до успех. 
Точен за клуба, основан 
от легендата на Северна 
Македония Горан Пандев, 
бе Любчо Дориев. Той вка-
ра от дузпа, пресилено 
отсъдена за нарушение 
на Гамаков в пеналта. До 
почивката тимът на За-

Зрелищни победи
в летните контроли
„Белите” се понравиха с атакуващ 

футбол на лагера в Банско

горчич вдигна оборотите 
и логично изравни чрез 
Узунов, който довкара от-
бита от гредата топка след 
изстрел с глава на Христо 
Иванов. 

През втората част „бе-
лите” продължиха с от-
крития и офанзивен стил. 
Янис Карабельов даде 
аванс на своите с плътен 
удар в 52-ата минута, а 
след това Чунчуков и Йо-
мов пропуснаха от отлич-
ни позиции. При една от 

редките си атаки тимът от 
Струмица можеше да из-
равни чрез Сашко Пандев 
(б.а. - малкият брат на 
Горан) - Антонис Стери-
акис обаче акробатично 
изби шута му в корнер. 

Дошлият на проби Ро-
сен Кръстев, направи до-
бро включване и покачи 
на 3:1, в 75-ата минута. До 
края „Академия Пандев” 
стигна до още едно попа-
дение, записано като авто-
гол на Радослав Кирилов 
след рикошет в тялото му. 

„Славия” се понрави и 
през първото полувреме 
на третата си контрола, 
съперник в която бе „По-
морие”. След няколко про-
пуска столичани откриха 
благодарение на мотора в 
средата на терена Славчо 
Шоколаров, който вкара от 
дузпа в 41-ата минута. 

През втората част на 
терена се появиха петима 
резерви, с което ритъмът 
на игра се наруши и тем-
пото спадна. 15 минути 
преди последния съдий-
ски сигнал Бекир Расим 
изравни. 

В четвъртата проверка 
славистите сломиха с 2:0 
„Арда” на стадион „Сеп-
тември“ в Разлог. Любо-

питно е, да се отбележи, 
че сред титулярите на 
новака бе екскапитана на 
„Славия” Емил Мартинов. 
В редиците на тима от 
Кърджали за новия сезон 
са още и бившите голмай-
стори на „белите” Ивайло 
Димитров и Радослав Ва-
силев.   

Първи точен удар в 
проверката отправи на-
стоящият таран Цветелин 
Чунчуков, още в 3-ата 
минута. Националът по-
лучи възможност да стре-
ля силно, но стражът се 
справи със ситуацията. Но 
четвърт час по-късно и той 
капитулира, когато Радос-
лав Кирилов се възползва 
от грешка в изнасянето 
на топката и атакуващият 
футболист заби първия 
си гол от началото на лят-
ната подготовка. Малко 
по-късно друг ексславист 
Иван Коконов опита да 
прехвърли Стериакис, 
но опитът му не намери 
очертанията на вратата.  
След малко повече от час 
игра футболистите на За-
горчич стигнаха до второ 
попадение, чрез Чунчуков. 
Голът стана, след като 
Шоколаров даде отличен 
пас към Карабельов, който 

майсторски пусна кожено-
то кълбо към нападателя. 
Четири минути преди края 
„белите“ направиха показ-
но. Христо Иванов и Чун-
чуков разиграха технично 
топката, след което Ива-
нов шутира, но стражът на 
„Арда” се намеси на ниво.

Представянето на 
състава за новия сезон 
предшестваше послед-
ната проверка с тима на 
„ЦСКА-1948” (София). На 
трибуните на стадиона в 
полите на Витоша цареше 
приповдигнато настрое-
ние, но още в 3-ата мину-
та, при опит за подаване 
от фаул и рикошет топката 
се озова в мрежата на сли-
сания Стериакис. Сетне 
играта се изнерви, като го-
стите получиха три жълти 
картона още до почивка-
та. Славистите диктуваха 
играта, но единственото 
положение бе проиграно 
от Йомов. Но точно той 
центрира от корнер за 1:1 
в 55-ата минута, когато 
Петър Патев засече топ-
ката с глава. Радостта в 
„бяло” бе кратка, защото 
само няколко секунди по-
късно „червените” отново 
излязоха напред, след като 
Гущеров засече подаване 
от фаул. После славистите 
отново наложиха натиск, 
но седем минути преди 
края падна и последният 
гол в мача за финалното 
1:3. Като цяло второто по-
лувреме бе доста накъсва-
но заради честите смени. 
Най-много аплодисменти 
от появилите се заслужиха 
завърналите се в родното 
гнездо Калоян Кръстев и 
Андреа Христов.      

Подготовка Лято 2019

20 юни 2019 г. 
„Славия” - „Ботев” (Враца) 2:1
„Славия”: Г. Георгиев, Попадийн, Бо-
лионис, Гамаков, Велковски, Атанасов, 
Карабельов, Ф. Кръстев, Дюлгеров, 
Узунов, Йомов (Г. Петков, Патев, Шо-
коларов, Уманес, Р. Кръстев, Тренчев, 
Христов, Тасевски, Чунчуков, Виячки). 
Голмайстори: 0:1 Божинов (16), 1:1 Йо-
мов (21-дузпа), 2:1 Чунчуков (75). 
Банско, 70 зрители. 

24 юни 2019 г.
„Славия” - „Академия Пандев” (Стру-
мица, СМк) 3:2
„Славия”: Г. Петков, Попадийн, Гама-
ков, Велковски, Виячки, Дюлгеров, Хр. 
Иванов, Карабельов, Йомов, Узунов, 
Чунчуков (Стериакис, Христов, Уманес, 
Болионис, Шоколаров, Тренчев, Патев, 
Атанасов, Кирилов, Р. Кръстев). 
Голмайстори: 0:1 Дориев (23-дузпа), 
1:1 Узунов (44), 2:1 Карабельов (50), 
3:1 Р. Кръстев (75). 3:2 Кирилов (80-ав-
тогол). 
Банско, 80 зрители.

26 юни 2019 г. 
„Славия” - „Поморие” 1:1
„Славия”: Г. Петков, Христов, Патев, 
Болионис, Уманес, Дюлгеров, Хр. Ива-
нов, Шоколаров, Атанасов, Тренчев, Р. 
Кръстев (Стериакис, Попадийн, Виячки, 
Йомов, Узунов). 
Голмайстори: 1:0 Шоколаров (41-дуз-

па), 1:1 Расим (74). 
Банско, 50 зрители. 

28 юни 2019 г. 
„Славия” – „Арда” (Кърджали) 2:0
„Славия”: Стериакис, Попадийн, Ви-
ячки, Гамаков, Велковски, Йомов, Шо-
коларов, Дюлгеров, Карабельов, Кири-
лов, Чунчуков (Хр. Иванов, Патев, К. 
Кръстев, Атанасов).
Голмайстори: 1:0 Кирилов (18), 2:0 Чун-
чуков (64). 
Разлог, ст. „Септември”, 150 зрители.

6 юли 2019 г. 
„Славия” – „ЦСКА-1948” (София) 1:3
„Славия”: Стериакис, Попадийн, 
Уманес, Виячки, Гамаков, Дюлгеров, 
Велковски, Карабельов, Узунов, Ки-
рилов, Йомов (Георгиев, Христов, Па-
тев, Томбак, Шоколаров, Чунчуков, Ф. 
Кръстев, Болионис, Атанасов, Стоянов, 
К. Кръстев). 
Голмайстори: 0:1 Ивайлов (3), 1:1 Па-
тев (55), 1:2 Гущеров (56), 1:3 Георгиев 
(83). 
София, ст. „Славия”, 400 зрители.

Първа професионална лига 
Есенен полусезон 2019/2020 – 

програма

I кръг
12 юли 2019 г., петък, 18:45 ч.
„Ботев” (Вр) – „Берое”

/пряко по Нова спорт/ 
12 юли 2019 г., петък, 21:00 ч.
„ЦСКА-София” – „Етър ВТ”
/пряко по Диема спорт/
13 юли 2019 г., събота, 18:30 ч.
„Арда” – ПФК „Ботев” (Пд)
/пряко по Диема спорт/ 
13 юли 2019 г., събота, 21:00 ч.
„Лудогорец” – „Царско село”
/пряко по Диема спорт/ 
14 юли 2019 г., неделя, 18:45 ч.
„Славия” – „Витоша”
/пряко по Диема спорт/
14 юли 2019 г., неделя, 21:00 ч.
„Черно море” – „Локомотив” (Пд)
/пряко по Диема спорт/
15 юли 2019 г., понеделник, 20:30 ч.
„Дунав 2010” – „Левски”
/пряко по Диема спорт/

II кръг
19 юли 2019 г., петък, 18:45 ч.
„Царско село” – „Арда”
/пряко по Нова спорт/
19 юли 2019 г., петък, 21:00 ч.
„Локомотив” (Пд) – „Славия”
/пряко по Диема спорт/
20 юли 2019 г., събота, 18:45 ч.
„ЦСКА-София” – „Черно море”
/пряко по Диема спорт/
20 юли 2019 г., събота, 21:00 ч.
„Берое” – „Лудогорец”
/пряко по Диема спорт/
21 юли 2019 г., неделя, 18:45 ч.
ПФК „Ботев” (Пд) – „Дунав 2010”
/пряко по Диема спорт/

21 юли 2019 г., неделя, 21:00 ч.
„Етър ВТ” – „Левски”
/пряко по Диема спорт/
22 юли 2019 г., понеделник, 21:00 ч.
„Витоша” – „Ботев” (Вр)
/пряко по Диема спорт/
Забележка: До редакционното при-
ключване на броя БФС обяви програ-
мата по дни и часове само за първите 
два кръга.

Програма на „Славия” 
според жребия

III кръг
„Славия” – „ЦСКА-София”
IV кръг
„Черно море” – „Славия”
V кръг
„Славия” – „Етър ВТ”
VI кръг
„Славия” – „Ботев” (Вр)
VII кръг
„Лудогорец” – „Славия”
VIII кръг
„Славия” – „Арда”
IX кръг
„Дунав 2010” – „Славия”
X кръг
„Славия” – „Левски”
XI кръг
„Ботев” (Пд) – „Славия”
XII кръг
„Славия” – „Царско село”
XIII кръг
„Берое” – „Славия”

На завърналия се от 
Италия младежки на-
ционал Калоян Кръстев 
„белите” фенове възла-
гат големи надежди  
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Така сме го запомнили 
всички слависти. А също и 
с пословичната му добро-
та. Довела и до любовта 
на „белите” фенове, а и 
до симпатичния му прякор 
Мечо. Една неподправе-
на оценка и за себераз-
даването му за „Славия”. 
Затова посърна „бялата” 
общност, когато долетя от 
далечна Испания тъжната 
вест на 30 май. Беше си 
отишъл един от нашите 
любимци. За последно се 
срещнахме, когато него и 
други клубни легенди БФС 
награждаваше в чест на 
вековния ни юбилей на 
стадион „Васил Левски”. 
Точно там го видях и за 
първи път. 

Беше есента на 1982 
година. Предстоеше ни 
мач за купата на УЕФА със 
„Сараево”. Съперникът бе 
воден от звездите на тога-
вашна Югославия Сушич, 
Хаджибегич, Пашич. Игра-
ли с Репрезентацията и на 
световно първенство. А 
„белите” бяха доста поот-
слабени, звездите на голе-
мия тим бяха поели вече 
към чужбина. Та със свито 
сърце очаквах сблъсъка. 
Но на мен и на другите 
слависти ми трябваше 
само четвърт час за да из-
ригнем. Бомбеният удар 
нанесе един от новодо-
шлите – Младен Радков и 
трибуните ликуваха – 1:0. 
Сетне в хода на срещата 
гостите обърнаха и тъкмо, 
когато се настаняваше 
тъжния привкус на загуба-
та, отново младежът, току 
дошъл от родния Пазар-
джик, ни върна радостта 
– 2:2! Над 15 000 зрители 
аплодираха на крака вто-
рия гол на евродебютан-
та, донесъл престижното 
равенство. За всички на 
стадиона бе ясно, случили 
сме на играч! 

Още в този дебютен за 

In memoriam

него сезон Радков завъ-
рши като голмайстор на 
отбора. А попаденията 
му, кое от кое по-красиви 
продължиха да радват 
до края на престоя му в 
бяло. Та кой ще забрави 

буните в полите на Ви-
тоша гостите дръпват с 
два гола. И тогава дой-
де рециталът на Мла-
ден Радков. Един, два, 
три, четири пъти след 
негови удари топката 

триумф в турнира две 
лета по-късно. Като цяло 
за „белия” отбор игра 202 
пъти в официални мачо-
ве, в които се разписа 51 
пъти! Но най-важното: 
винаги заразяваше 

то това беше самият 
Александър Шаламанов! 
Дошъл на мача ни срещу 
„Пирин” (Благоевград), 
харесал ме. После бяха 
изпратили двама пол-
ковници от Строител-
ни войски да ме намерят 
из Пазарджик. Откриха 
ме, питаха ме дали ис-
кам да играя в „Славия”, 
аз приех и ме взеха. На 
полковник не се от-
казва (смее се). Тогава 
нямаше покупко-про-
дажби на играчи между 
клубовете. „Хебър” не 
взе и стотинка за мен. 
Отивам аз в София и ме 
настаняват да живея в 
комплекса „Люлин”. За-
почнах да играя добре 
и логично смених апар-
тамента с по-голям на 
по-централно място в 
столицата, срещу хо-
тел „Славия” (смее се). 

От „белия” клуб имам 
само хубави спомени. В 
първия мач, в който уча-
ствах с бялата фланел-
ка, влязох като резерва, 
но във втория вече бях 
титуляр при гостува-
нето ни на „Беласица” 
в Петрич. Вкарах гол, 
но паднахме с 1:2. При 
„белите” ме взе Данко 
Роев, след това играех 
и под ръководството 
на Атанас Пържелов, 
Александър Шаламанов, 
Янко Динков, Олег Ба-
зилевич, легендата на 
клуба Добромир Ташков. 
През 1986 г. под ръко-
водството на Христо 
Младенов станахме 
бронзови медалисти. По 
принцип никога няма да 
забравя и всички побе-
ди с бялата фланелка. 
В „Славия” оставих и 
много приятели. Освен 
треньорите, на които 
съм благодарен, че ми 
даваха шанс да играя и 
да докажа качествата 
си, съм много признате-
лен и на един истински 
приятел – Иван Хайдар-
лиев. С особени чувства 
си спомням и мачовете 
за купата на УЕФА при 
участието ни срещу 
„Сараево” през 1982 го-
дина”. 

А ние, славистите, 
които сме имали късме-
та да го гледаме ще си 
спомняме с особени чув-
ства за него и истинския 
славистки дух, който той 
носеше!

Камен ОГНЯНОВ

Младен Радков – майсторът 
на красивите голове

Визитка:
- Младен Радков е роден на 17 юли 1960 г. в Пазарджик, почива на 30 май 2019 г.
- Футболист на „Славия“ е в периода 1982-1988 година. 
- С „бялата“ фланелка дебютира на 22 август 1982 година при победата над 
„Пирин” (Благоевград) в София с 1:0 в І кръг на „А” група. 
- С екипа на „белите“ е изиграл в елитната ни група 145 мача, в които е реали-
зирал 40 гола. Бронзов медалист за 1986 година.
- В турнирите за Купата на България и на Съветската армия записва за „Сла-
вия” общо 43 мача с 9 гола. 
- В европейските клубни турнири играе 2 мача за „белия” отбор за купата на 
УЕФА, в които бележи 2 пъти. Отделно за Интертото записва още 5 срещи, а за 

Балканската клубна купа – 7 двубоя. Носител на отличието е през 1986 и 1988 година.
- - Общ актив от официални двубои със „Славия” – 202 срещи и 51 гола.

двата му шедьовъра на 
„Герена” на 3 ноември 
1985 година? По нечие 
решение срещите между 
софийските отбори само 
този сезон се играеха на 
техните клубни арени. И 
на стадиона в квартал 
„Подуяне”, нямаше праз-
но място, същото бе и 
на слависткия, през про-
летта. Та пред тези над 
40 000 Радков наказа 
два пъти „сините” и до-
несе равенството, след 
0:2. Вторият му гол със 
задна ножица бе апло-
диран дори от фенове 
на „Левски”! Като за „бла-
годарност” той закова 
Боби Михайлов и през 
пролетта на 1988, отново 
за 2:2 и пак в сетния миг. 
Ами онзи незабравим за 
него 7 декември 1985 го-
дина? Тогава почти сам 
би бъдещия шампион 
„Берое”. Съдете сами: 
пред погледите на близо 
10 000 слависти на три-

спря в мрежата на за-
ралии за крайното 5:2! 
Смайващите четири 
гола в един мач е ре-
корд в кариерата му.   

Същият този сезон 
„Славия” имаше изклю-
чителен състав, който 
не успя да стане шам-
пион, но освен бронзо-
вите медали спечели 
и Балканската клубна 
купа. Мечо бе част от 
състава и при втория 

всички с непримиримия 
си дух в преследване 
на успеха! Един истин-
ски славист, което се 
потвръждава и в думи-
те на Радков изречени 
пред изследователя на 
пазарджишкия футбол 
Александър Алексиев: 
„За „Славия” мога да 
кажа само хубави неща. 
Бяха изпратили съглед-
вач да ме наблюдава как 
играя. Бях горд, защо-

На защитниците 
бе трудно да 
спират Радков

9 март 1985 година, цялата отбрана на софийския „Локомотив” не 
може да спре Младен Радков и той бележи за победното 3:2
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Хокеистите на 

„Славия” спече-
лиха втората си 

титла в зала в истори-
ята, като успехът сега е 
повече от сладък. Както 
знаят нашите читатели, 
„белият” клуб от години 
бе недолюбван от род-
ната федерация и дори 
няколко сезона не уча-
стваше в проявите й. С 
пределна воля и амби-
ция славистите не се от-
казаха през цялото това 
време и отново покори-
ха върха. Златото стана 
факт на 24 март след 
категорична победа над 
софийския „Академик” 
с 6:2! За триумфа над 
бившия вече първенец 
хеттрик записа Мартин 
Калев, два гола доба-
ви Радослав Грозков, а 
един Димитър Малаков. 

Походът си към тит-
лата, на проведеното в 
Камчия XXVII Държавно 
първенство по хокей в 
зала за мъже, „белите” 
започнаха със 7:2 сре-
щу тима на МГУ. Тук на 
два пъти реализираха 
Малаков, Грозков и Ми-
луш Стоянов, а веднъж 
се разписа и Калев.

Като най-трудна сре-

Хокеен триумф на държавното в зала

ща в проявата предсе-
дателят на УС на КХТ 
„Славия 1921”, както е 

пълното име на клуба, 
Калоян Христов опреде-
ля втората: „Срещу КХ 

„Вълците” изненадва-
що изоставахме в хода 
на мача с 1:3, но с пре-

делна воля момчетата 
успяха да направят об-
рат – 6:4! В този зрели-
щен двубой на два пъти 
отбеляза отново Ма-
лаков, както и Даниел 
Валявичарски, а Стоя-
нов и Калев добавиха по 
еще един гол.”.

„Шестица” слависти-
те писаха и в другия си 
мач - с ЖКХ „Локомотив 
1929” – 6:3. Тук по два 
пъти вкараха Малаков, 
Стоянов и Грозков.

Първенството за ди-
визия „А“ (има и второ 
ниво с други пет съста-
ва), организирано от 
БФХТ, бе проведено в 
СОК „Камчия“. За висо-
кото ниво на надпрева-
рата говори и фактът, 
че всички двубои бяха 
излъчвани пряко по те-
левизионния канал на 
комплекса. Освен заслу-
жено завоюваните злат-
ни медали, славистите 
спечелиха и правото за 
участие в Европейските 
клубни турнири в зала 
през 2020 г.

Младите състезатели на „Сла-
вия” заслужиха промоция за елит-
ната дивизия, след като надиграха 
във финала „Арда”. В първия мач 
„белите” ликуваха като домакини 
с 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:21). 
Срещата се игра на 24 март пред 
пълните трибуни на зала „Панайот 
Пондалов“. 

Славистите бяха още по-
категорични във втория мач, три 
дни по-късно в зала „Арпезос“ в 
Кърджали. Момчетата на треньора 
Северин Димитров отнесоха „Арда” 
с 3:0 (25:21, 25:23, 25:17) във вто-
рия двубой от плейофа на Висшата 
лига. Така серията бе затворена с 
2-0 победи и славистите са шам-
пиони във второто ниво на мъжкия 
ни волейбол. „Белите” се завръщат 

отново в Суперлигата на България 
след тригодишно отсъствие. Тази 
промоция е повече от логична с 
оглед на традициите на клуба, бе-
лязани с 8 титли и общо 29 попада-
ния в призовата тройка. 

След успеха старши треньорът 
Северин Димитров сподели пред  
BGvolleyball.com: „Много сме 
щастливи! Искам да благодаря на 
всички състезатели за тяхната 
всеотдайност, с която извоювах-
ме успеха. Смятам, че мястото 
на „Славия” е в Суперлигата! Сега 
ще изживеем радостта си и ще 
починем малко. След това запо-
чваме да мислим за следващия се-
зон, ще готвим селекция и всичко 
нужно за участието ни в първата 
група.“ 

Назарян-младши триумфира с 
европейската титла за втора по-
редна година.

На първенството за кадети в 
италианския град Фаенца сла-
вистът прегази турчина Барис 
Ербек с технически туш 10:0 за 
2,38 минути в категория до 51 
кг на класическия стил! Еди бе 
първо поздравен от своя именит 
баща Армен Назарян (олимпий-
ски, трикратен световен и четири-
кратен европейски шампион като 
състезател на „Славия”), който бе 
в неговия ъгъл на тепиха, и кого-
то младият шампион набързо по-
вали на пода... за поздрав. През 
2018-а Назарян-син спечели зла-
тото в по-долната категория до 45 
кг. Той има още бронз от светов-
ното и младежките олимпийски 
игри в Буенос Айрес през мина-
лата година.

„Много съм щастлив, защото 
тази титла спечелих доста по-
трудно от миналогодишната – 
заяви състезателят на „Славия”. 
А след като спечелих инфар-
ктно полуфинала, в който губех 
с 0:7 от азера и успях да го объ-

„Белите” хокеисти шампиони на България в зала за 2019 година. От-
ляво на дясно първи ред-клекнали: Димитър Манасиев, Мартин Калев, 
Даниел Валявичарски, пред него - Алекс Валявичарски (талисман), 
Димитър Малаков, Явор Виденов. Втори ред-прави: Калоян Христов 
(мениджър), Лъчезар Грозков, Николай Средков, Илиян Илиев, Милуш 
Стоянов, Мартин Събинов, Радослав Грозков (капитан) и Иванина 
Рашкова (помощник мениджър).  

„Белите” волейболисти 
спечелиха Висшата лига

рна, бях сигурен че ще си взема 
златото. Тук дойдох именно за 
него, друго не ме устройваше. 
Така ме е учил моят баща. За-
това се амбицирах, проявих ха-
рактер и се радвам, че отново 
успях да зарадвам България. 
Следващата ми цел е светов-
ното, което ще бъде в София 
в края на юли. Надявам се и то-
гава да бъда на най-високото 
стъпало на стълбичката.”

Eвропейският първенец 
Едмонд Назарян – 
по стъпките на такто си 
и отново като славист
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В третото изда-
ние на надпре-
варата, в чест 

на „бялата” легенда 
славистките завършиха 
втори. Тази година про-
явата бе за девойки 
U-18, като този набор 
на „Славия” е воден от 
Силвия Пеева. Състе-
занието бе в зала „Сейнт 
Джордж” - най-новото 
баскетболно съоръже-
ние в София, в перода 
1-3 март. Участваха два 
много силни отбора от 
Сърбия – „Радивой Ко-
рач” и „Раднички”, както 
и не по-малко класният 
румънски тим „Муничи-
пал” (Търговище). 

Славистките тръгна-
ха с гръмка победа над 
„Раднички” със 100:79. 
Рекордните 40 точки 
реализира центърът 
Ивана Николова, 14 
добави Десислава Кан-
тарджиева. На след-
ващия ден бе сломен 
и другият сръбски тим 
„Радивой Корач”, този 
път с 68:59. Успехът бе 
и сладък реванш, макар 
и две години по-късно, 

Сребро от турнира „Ваня Войнова”

След заслужения 
бронзов медал в пред-
ходния сезон и този път 
очакванията към ба-
скетболистките бяха за 
спечелване на третото 
място. Но уви, това не 
се случи. Причините са 
основно в напускането 
на редица състезателки 
от предишния състав. 
В хода на този шампи-
онат също се стигна до 
промени. Първо в по-
сока Исландия замина 
най-опитната Верони-
ка Джикова. Сетне са-
моволно се раздели с 
тима и гардът Клаудиа 
Пенкова. В тази обста-
новка да се сглобява в 
хода на надпреварата 
отново основен състав 
е трудно, както и да се 
променят комбинации и 
стил на игра. Заслужа-
ва да се отбележи до-
брата роля на капитан-
ката на отбора Мартина 
Николова-Грахам, както 
и на техничната Естер 
Мичева, постигнала 
най-висок коефициент 
– 403. Чудесно е включ-
ването на новия център 
Ивана Николова, която 
завърши и като най-
резултатна – 517 точки. 

защото именно от този 
отбор славистките загу-
биха финала в първото 
издание на надпрева-
рата. След тази победа 
„белите” се класираха 
на финал, като в тре-
тия си мач отстъпиха на 
„Муничипал” с 53:93.

Отново с румънки-
те бе и финалът, кой-
то предложи истинско 

зрелище. „Славия” се 
държеше близо до 
съперника в първия 
четвърт час, като не до-
пускаше да се получи 
разлика. Но за кратко 
време в самия край на 
първото полувреме го-
стенките след силна 
серия се оттеглиха със 
солиден аванс 42:23. 
„Белите“ от своя страна 

стартираха мощно след 
антракта и страхотната 
трета четвърт позволи 
да се намали изоста-
ването само до 7 точки 
преди финалната част. 
Въпреки превъзход-
ството на тима от Търго-
вище под коша с много 
ръстов състав, славист-
ките успяваха да проби-
ят и след няколко трой-

ки притеснаха съпер-
ника. Четири минути 
преди края българските 
изоставаха едва с три 
точки - 60:63. Основен 
проблем за нашите бе 
центърът на румънките 
- 192-сантиметровата 
Лаура Вайда, която бе 
впечатляваща през це-
лия турнир. Но въпреки 
това с добра защита и 
с 25 секунди на часов-
ника, и изоставане от 
три точки славистките 
си спечелиха правото 
на последната атака, но 
не успяха да реализи-
рат и така отстъпиха в 
края след много битка - 
69:73! Но като цяло впе-
чатленията от играта на 
„Славия” са повече от 
добри!

След края на турни-
ра президентът на „бе-
лия” клуб Васил Йотов 
сподели, че се надява в 
близко бъдеще проява-
та за девойки да бъде 
включена и в календара 
на ФИБА Европа. 

Добрата работа с подрастващите бе продължена и с тима на 14-годиш-
ните. Момичетата водени от Гергана Славчева-Симеонов заслужиха 
сребро на държавното първенство. Във финалния турнир проведен в 

Самоков „белите” отстъпиха единствено пред състава на домакините. 
Славистките почнаха ударно в своята група и първо отнесоха „Асеновец” 

с 52:34, а сетне сломиха и „Нефтохимик” – 70:45. Доминацията им продължи 
и срещу „Чардафон” – 63:30, и „Дунав” – 49:27. В мач без значение, „белите” 
отстъпиха пред „Рилски спортист” с 34:59.

На полуфинала славистките разгромиха „Левски” с 55:32. Тук чудесен мач 
изнесе Яна Карамфилова, отбелязала 26 точки! Бе ред на големия финал на 
29 юни срещу доминиращия в тази възростава група състав от Самоков. От 
първата минута двубоят бе много оспорван и интересен, като и двата състава 
се стараеха много и в защита, и в нападение. Радващо е, че баскетболистките 
на „Славия” дълго време не се предаваха и на полувремето резултатът бе 
31:33. Чак в началото на последния период „Рилски спортист” най-после можа 
да вземе глътка въздух, след силна серия и финално 69:50. За столичния 
тим Гергана Бимбова завърши с 12, а Яна Карамфилова с 11. Видна е добра-
та работа на младата треньорка, както и характерът на момичетата в тима и 
спокойно може да се прогрозира, че бъдещето е пред тях. 

Този път четвърто 
място при дамите

Естер Мичева 
завърши с най-висок 
коефициент

Видимо е израстването 
на Симона Миленова. 
Лекувалата дълго вре-
ме контузия Ванеса Ма-
ринова се включва все 
по-уверено, а Десисла-
ва Кантарджиева с още 
малко усилия и ще раз-
крие безспорния си та-
лант. Ако тези състеза-
телки бъдат запазени и 
към тях се добавят две-
три по-опитни баскет-
болистки „Славия” има 
реален шанс отново да 
е сред медалистите.  

Момичетата U-14 
са вицешампионки

Страниците подготви Камен ОГНЯНОВ
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Мъжкият отбор на „Славия“ завърши трети в 
държавното първенство за сезон 2018/2019 
г. – „А“ група. Славистите не успяха да се 

преборят с НСА за второто място и в крайна смет-
ка изостанаха на седем точки зад тима на спортна-
та академия. Шампион за поредна година е „Ирбис“, 
който допусна само една грешна стъпка този сезон  и 
остана недостижим на върха с 30 точки.

Славистите бяха безкомпромисни единствено 
срещу последния отбор в групата – ЦСКА, срещу ко-

Ледени спортове

Първият българин в 
залата на хокейната сла-
ва (Hall of Fame) – Кон-
стантин Михайлов, вече 
е факт. Вратарят дълги 
години неизменно бе на-
ционал, участник на 28 
световни първенства в 
периода 1985-2014 г. У 
нас има пет шампион-
ски титли със „Славия“ 
(последните в клубната 
история досега), а освен 
това е носил още екипи-
те на „Левски-Спартак“, 

„Металург“, „Академика“ 
и ЦСКА.

Михайлов е първият 
нашенец, който влиза в 
Залата на славата. На 
церемония в Братислава 
на 26 май - часове преди 
закриването на светов-
ното първенство в топ-
дивизията и мача за зла-
тото между Финландия 
и Канада, бяха приети 
осем нови члена, един 
от които е нашият Косьо. 
Лично президентът на 

международната феде-
рация по хокей на лед 
(IIHF) г-н Рене Фазел 
поднесе наградите на 
отличените. България е 
едва осмата страна, ко-
ято има представител в 
нея! Дотук само от САЩ, 
Канада, Русия (в това 
число СССР), Швеция, 
Финландия, Словакия и 
Чехия имаха хокеисти в 
Залата на славата.

„Този приз виждам не 
само като лично при-

и деятели, че човек 
трябва да има цел, дис-
циплина, почтеност, 
съчетани със страст, 
отговорност и посто-
янство. Ако следвате 
тези принципи, успехът 
е неизбежен и отличия-
та ще последват. Не 
бих могъл да искам по-
вече от това за нещо, 
което съм правил с лю-
бов и страст през це-
лия си живот. Изключи-
телно съм щастлив да 
бъда въведен в залата 
на славата на светов-
ната федерация“, заяви 
от трибуната Михайлов.

       Хокей на лед

Страната ни спе-
чели за трета по-
редна година две 

домакинства на световни 
първенства. На конгреса 
на международната фе-
дерация по хокей на лед 

(IIHF) в Братислава през 
май родната делегация 
бе водена от председате-
ля на федерация Мартин 
Миланов и генералния 
секретар Стоян Бъчва-
ров. Особено драматично 

бе гласуването за избор 
на домакин на проявата 
за младежи до 20 г., в кое-
то нашите се конкурираха 
с Нова Зеландия, Турция 
и Мексико. В крайна смет-
ка с 15 на 13 гласа София 
спечели. Втората проява 
в нашата столица ще е 
квалификация за жени, 
която ще се проведе от 4 
до 12 декември 2019 г.

IIHF прие докладите 
от проведените светов-
ни първенства и постави 
оценки. България бе от-
личена като една от стра-
ните, в които проявите се 
провеждат без забележки.

Припомняме, че през 

току-що приключилия 
спортно-състезателен 
сезон в София се състо-
яха два шампионата на 
планетата. При юношите 
до 18 г. от 25 до 31 март в 
столичния Зимен дворец 
на спорта българите спе-
челиха златните медали в 
група „А“ на трета дивизия 
и от следващия сезон ще 
играят в гр. „Б“ на Втора 
дивизия. За съжаление, 
в състава нямаше нито 
един актуален предста-
вител на „бялата“ школа. 
Следващата надпревара 
ще е в Китай през март 
2020 г.

От 22 до 28 април сто-

лицата ни бе домакин и 
на световното за мъже в 
трета дивизия. И там бе 
постигнат пълен успех и 
първо място (пет победи 
от пет мача), което изкачи 
отбора ни във Втора ди-
визия. В състава имаше 
само един настоящ сла-
вист – Ивайло Георгиев. 
Мъжете ще защитават 
мястото си в по-горната 
група през април 2020 г. 
в Исландия. Преди това 
– в средата на декември 
2019 г., в Загреб (Хърва-
тия) мъжкият тим ще взе-
ме участие в олимпийска 
квалификация за игрите в 
Пекин през 2022 г.

                                                           Хокей на лед – мъже

гото записаха само победи. Ключо-
вият двубой за среброто бе в трети 
кръг срещу НСА. На своята пързал-
ка в края на януари „белите вълци“ 
не успяха да се противопоставят 
на своя опонент и загубиха с 1:5. 
Отстъплението от миналогодиш-
ните позиции продължи с още по-
голяма сила с допускането на две 
служебни загуби в трети и четвърти 
кръг. Срещу НСА и „Ирбис“ отборът 
не можа да събере изискуемия по 
правилник брой състезатели за 
съответните двубои?! Мачът срещу 
новия-стар шампион от последния 
четвърти кръг пък изобщо не се 
състоя, след като първоначално бе 
отложен. Неостаряващият играещ 
президент Мартин Миланов отново 
бе водещ голмайстор на състава, 
подпомаган дейно от друг ветеран 
– Георги Младенов. Бронзовите 
отличия за „Славия“ са седми в 
историята – след 1978, 1979, 1984, 
1986, 1989 и 2013 г.

Петкратен шампион със „Славия“ 
– в хокейната Зала на Славата!

Константин Михайлов 
с голямото отличие

Мъжкият национален отбор, в който личат 
имената на много излезли от „бялата“ 
школа хокеисти, ликува след спечелването 
на златните медали

България отново ще организира
две световни първенства в София

„Белите вълци“ останаха с бронза 
Статистика

Държавно първенство за мъже
„А“ група - 2018/2019

III кръг
29.01.2019 г. „Ирбис“ – ЦСКА 16:1
29.01.2019 г. „Славия“ – НСА 1:5
31.01.2019 г. ЦСКА – НСА 2:4
04.02.2019 г. „Ирбис“ – „Славия“ 5:0 сл.
07.02.2019 г. „Славия“ – ЦСКА 5:4
13.02.2019 г. НСА – „Ирбис” 3:7

IV кръг
14.02.2019 г. ЦСКА – „Ирбис” 4:10
19.02.2019 г. НСА – „Славия“ 5:0 сл.
21.02.2019 г. НСА – ЦСКА 5:2
26.02.2019 г. „Славия“  - „Ирбис“ неигран
28.02.2019 г. ЦСКА  - „Славия“ 1:2
05.03.2019 г. „Ирбис“ – НСА 10:2

Крайно класиране в „А“ група – сезон 18/19 г.:
Отбор  м п пдп здп з г.р т.
1.„Ирбис“ 11 10 0 0 1 95-22 30
2. НСА 12 7 1 0 4 50-51 23
3.„Славия“ 11 5 0 1 5 36-57 16
4.ЦСКА 12 0 0 0 12 31-82 0
Легенда: м – мачове, п – победи, пдп – 
победи след допълнително време, здп 
– загуби след допълнително време, з – 
загуби, г.р. – голова разлика, т – точки.

знание, но и като награ-
да за всички български 
хокейни състезатели 

„Белите вълци“ с бронзовите медали. От-
ляво надясно, първи ред-клекнали: Мартин 
Миланов (играещ треньор), Георги Младенов, 
Теодор Асенов, Петър Петков и Явор Слав-
чев. Втори ред-прави: Александър Гацев, 
Александър Тодоров, Ивайло Георгиев, Теодор 
Крейнянов и Иван Михайлов.
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 Хокей на лед – школа 

„Славия“ с две титли 
при подрастващите

Четиринадесетгодишните слависти с шампионската купа, заедно с 
президента на „Славия“ Мартин Миланов

Два детски отбора 
от „бялата“ школа три-
умфираха със златните 
медали в държавните 
първенства по хокей на 
лед.

Във възрастовата 
група до 14 г. малките 
слависти станаха шам-
пиони, а за най-добър 
вратар бе определен 
В. Рангелов от „белите 
вълци“. Славистите до-
пуснаха само една загу-
ба през сезона и логич-
но окупираха първото 
място в крайното под-
реждане, в което събра-
ха 15 т. Втори са ЦСКА 
с 14, следвани от НСА 
със 7 и „Ирбис“ без ак-
тив.

Другата формация, 
която се окичи със злат-
ни медали, е тази за 
деца до 12 г. Тук гол-

майстор на първенство-
то е Александър Ста-
нимиров от „Славия“ 
(който записа важен 
успех и в шорттрека 
– виж снимката), а за 
най-добър вратар на 
първенството бе отли-
чен Даниел Гешев от 
„белите“.

Двата отбора – до 12 
и 14 г., спечелиха и сво-
ите възрастови групи 
в традиционния мемо-
риален турнир „Геор-
ги Миланов“, който се 
провежда всяка годи-
на в края на сезона на 
пързалка „Славия“.

При юношите до 16 
г. „Славия“ остана на 
четвърто място с 6 т. 
Шампион стана НСА 
с 22 т., следван от ХК 
„Левски“ с 19 т. и ЦСКА 
с 13 т., а след „белите“ 

е „Ирбис“ без точков ак-
тив.

При 18-годишните, 
при които „белите“ не 
участват (?!), първи е 
НСА с 18 т., следван от 
ЦСКА със същия актив, 

а ХК „Левски“ е без спе-
челена точка. При най-
малките – децата до 10 
г., златото отново бе за 

НСА с 33 т., следван от 
„Славия“ с 32 т., „Бал-
кан“ (Ботевград) с 25 т. 
и други.

Фигурно пързаляне 
Нови успехи на малките фигуристи

Фи г у р и с т и т е 
от „Славия” 
записаха за-

бележителни резул-
тати през втората по-
ловина на изминалия 
сезон. „Бялата“ школа 
зае 14-о място с 24 т. 
от 52 участвали клуба 
на силния турнир по 
фигурно пързаляне 
„Скейт Елена“ (Skate 
Helena) в Белград от 

16 до 19 януари. Най-
добре се представи 
Лиа Любенова, за ко-
ято писахме в мина-
лия брой на вестника. 
Тя зае първо място в 
категорията за моми-
чета, родени между 
1.07.2009 и 30.06.2010 
г. като изпревари 36 
други участнички! В 
същата възрастова 
група друга славист-
ка – Калина Стоянова, 

В средата на март отново отбор по 
шорттрек на „Славия“ взе участие 

в националните надпревари. Изпъкна 
11-годишният Александър Станимиров 
(голмайстор и в отбора по хокей до 12 

години!), който зае трето място в своята 
възрастова група.

остана шеста. При мо-
мичетата, родени меж-
ду 2003 и 2008 г. Дани-
ела Станимирова, за 
която също сме писали 
преди време, зае 15-о 
място от 33 участнич-
ки. Най-малката състе-
зателка от „Славия“ 
– осемгодишната Ивет 
Конева, записа 12-о 
място сред 18 съпер-
нички при родените 
между 2010 и 2011 г.

В традиционната 
проява „София Тро-
фи“, която се провежда 
под егидата на между-
народния кънки съюз 
(ISU) в столичния Зи-
мен дворец, се състоя  
от 5 до 10 февруари 
и също не липсваха 
успехи. Лиа Любенова 
стана първа в сериоз-
ната конкуренция на 
32 участнички от 10 
държави! В същата 
възрастова група дру-
гата възпитаничка на 
„бялата“ школа - Кали-
на Стоянова, зае вто-
рото място като разли-
ката между нея и Лиа 
бе само 18 стотни! Ка-
лина имаше заслужен 
повод за радост във 
втория кръг на държав-
ното първенство по 

фигурно пързаляне 
при момичетата – клас 
VI, където грабна зла-
тото. Тя изпревари с 
повече от 3 т. втората в 
подреждането. Нейна-
та съотборничка Лиа 
остана на пето място 
от участвали 14 моми-

чета.
Най-малката състе-

зателка от отбора, коя-
то стигна до почетната 
стълбица в шампио-
ната, е осемгодишна-
та Ивет Конева, която 
завърши трета от 12 
участнички при моми-

Шорттрек

Лиа Любенова и 
Калина Стоянова със 
спечелените награди

Осемгодишната 
Ивет Конева 
е щастлива с 
бронзовото си 
отличие

Страниците подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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Ватерполните отбори 
на „Славия“ спечелиха 
отличия от държавните 
първенства за първи 
път след прекъсване от 
6 години.

Сториха го юношите 
младша възраст U17 и 
юношите старша U19 
след суперфиналите 
на най-силните четири 
състава във възрасти-
те, играни съответно в 
Бургас и София. Стар-
ши треньор и на двата 
състава е Ангел Бенин-
ски, а играчите в тях са 
открити, оформени и 
развити от него в шко-
лата на клуба. За по-

Славист е сред най-големите 
таланти в българското плуването

Калоян Левтеров и треньорът му в „Славия” 
Жорж Станкович след големия успех в Бургас  

Калоян Левтеров 
вече абсолютно сигур-
но влезе в категори-
ята на най-големите 
таланти и надежди на 
българското спортно 
плуване. Състезателят 
на Жорж Станкович и 
на „Славия“, стана един 
от двамата национали, 
които спечелиха титли 
от много силния между-
народен турнир Comen 
Cup в Бургас. В състе-
занието стартираха 
около 270 плувци от 14 
европейски държави.

Двамата български 
юноши, които спече-
лиха титли, са Калоян 
Левтеров на 200 м гръб 
и трениращият в Швей-
цария Йосиф Милади-

нов на 100 м бътерф-
лай. Освен това сла-
вистът прибави към по-
бедата си и рекорд на 
турнира, а също така се 
окичи с още 4 медала – 
бронзов на 100 м гръб, 
сребърни на щафетите 
4 по 100 м смесена и 4 
по 100 м свободен стил, 
както и трето място на 
щафетата микс 4 по 50 
м смесена.

„Калоян е изключи-
телно упорит в тре-
нировките, много дис-
циплиниран и винаги 
работи на 100 про-
цента – сподели тре-
ньорът му Жорж Стан-
кович, който работи с 
него от детска възраст, 
като тогава го е научил 

да плува. - Затова и ре-
зултатите му посто-
янно се подобряват. 
Много важно е, че той 
е един от много мал-
кото български плувци 
със собствен спонсор 
– г-н Александър Алек-
сандров, главен ме-
ниджър на Корпорация 
„Развитие“. Подсигу-
ряват се отлична еки-
пировка, средства за 
кондиционен треньор 
и за витамини, както 
и участия по автори-
тетни международни 
турнири. Вярвам, че 
най-силните му години 
в плуването тепърва 
предстоят.“

следно клубът спечели 
бронз, отново при юно-
шите старша, през 2013 
г., като тогава начело на 
тима беше Асен Ден-
чев.

Първи до медалите 
стигнаха играчите на 
„белите“ във възраст 
U19. На старта в супер-
финала те отстъпиха 
пред бъдещия шампион 
КПС „Варна“ с 8:14, а 
после се наложиха над 
другия варненски клуб 
„Комодор“ с 12:3. На-
края в сблъсъка за сре-
брото загубиха с 5:8 от 
столичния „Локомотив 
Никола Нанов“.

След 6 години отново 
медали за ватерполистите

Целият турнир мина 
под знака на спомена 
и преклонението пред 
паметта на Мартин Ки-
ров – ватерполист от 
мъжкия състав на „Сла-
вия“ и треньор на под-
растващите в клуба. 
Мартин загина при из-
качване на връх Олимп 
в Гърция. Всички тре-
ньори и съдии водеха 
мачовете със специал-
ни фланелки с лика на 
Мартин, с каквито изле-
зе на награждаването и 
отбора на „белите“.

Юношите младша 
бяха близо дори до тит-
лата на суперфинала в 
Бургас. Първо победиха 
драматично домакини-
те от „Черноморец“ със 
7:6, после изравниха 
в последната секунда 
за 10:10 на варненския 
„Черно море“ и бяха на-
чело преди последния 
кръг. В заключителния 

мач за титла на слави-
стите бе необходима 
победа или равен мач 
срещу КПС „Варна“, 
който обаче спечели 
с 12:10 и се окичи със 
златните медали. Вто-
рото място заеха ва-
терполистите на „Черно 
море“, които имаха рав-
ни точки и равна голова 
разлика със слависти-
те, а подредбата стана 
според отбелязаните 
голове в турнира, които 
за варненци се оказаха 
с 2 повече. Така „Сла-
вия“ се окичи с втори 
бронз във ватерпол-
ния сезон 2018/2019 г. 
Успехът още веднъж 
потвърди положителна-
та тенденция при рабо-
тата с подрастващите в 
последно време. 

Страницата 
подготви:

Николай КРЪСТЕВ

Старшата възраст на „Славия” заслужи бронз, а всички в отбора в знак 
на спомен и преклонение пред паметта на Мартин Киров – ватерполист 
от мъжкия състав на „белите” и треньор на  подрастващи в клуба но-
сеха специални фланелки с лика му

Отборът на „белите” юноши U17 воден от Ангел Бенински изпусна 
шанса за златните медали на държавното първенство по водна 
топка, но със спечеления бронз даде заявка за светло бъдеще     



Бр. 2 (151), лято 2019 г. 19Юбилей 

На мило тържество, 
състояло се на 9 фев-
руари във фоайето на 
клубния стадион, бе 
отбелязано излизане-
то на брой №150 на в. 
„Славия”. Специално 
за юбилея вестникът бе 
отпечатан пълноцветно, 
както и на луксозна хар-
тия, която както и уве-
личения на 20-страници 
обем, се запазват и за 
вбъдеще. В присъстви-
ето на екипа на изда-
нието, играчи от пред-
ставителния футболен 
тим и треньорския щаб, 
ветерани, колеги от раз-
лични медии, както и чи-
татели, бе представен 
юбилейният вестник. 
От името на редакцията 
Камен Огнянов марки-
ра основни акценти от 
живота на славистката 
медия. Приветствие от-
прави и първият главен 
редактор на списвания 
на обществени начала 
вестник Ганчо Гатев. От 
името на ПФК „Славия” 
пресаташето на клуба 

Славистки купон за брой 150
Борислав Константинов 
връчи почетен плакет. 
Бе прочетен и специ-
ален поздравителен 

адрес от ОСК „Славия”, 
а президентът на ба-
скетболния клуб на „бе-
лите” Васил Йотов под-

несе специален приз. 
Журналистите творили 
за бялата спортна ка-
уза бяха уважени и от 

Сдружение „Славия” с 
почетен знак и грамота, 
връчени от председа-
теля на организация-
та Кирил Стоименов. 
Вълнуващ момент бе 
връчването на личната 
си специална значка с 
логото на вестник „Сла-
вия” (учредена в чест 
на стотния брой на из-
данието през 2009 годи-
на) от нашия колега Ни-
колай Кръстев на шест-
годишния си племенник 
Михаил Благоев, с по-
желание да съхранява 
семейните славистки 
традиции. За финал бе 
поднесена огромна тор-
та подсигурена от фут-
болния клуб, която бе 
вкусният завършек на 
„белия” празник. Всички 
присъстващи си дадо-
ха обещание да бъдат 
заедно и за 150-ата го-
дишнина на изданието! 

Николай 
Кръстев с 
престижна 
награда

Един от съоснова-
телите на слависткия 
вестник е тазгодишни-
ят носител на приза за 
спортна журналистика 
на името на Людмил Не-
делчев и Николай Колев 
- „Люпи и Мичмана”. Той 
бе връчен на стилна це-
ремония на 12 март в 

„Музея на спорта”. С това отличие Николай Кръстев 
става първият роден журналист с трите авторитер-
ни награди в гилдията като преди това той заслужи 
„Братя Ексерови“ (2010) и приза „Спорт и медии” на 
МОК, връчен му през 2004 г.

Част от официалните лица и екипа на вестника отляво надясно: 
Кирил Стоименов, Васил Йотов, Николай Кръстев, Камен Огнянов, 
Ганчо Гатев, Надежда Кърликова, Ангел Славчев, 
Свободан Александров, Асен Даскалов, Илиян Петров
и Борислав Константинов 

Първият главен редактор на вестника 
Ганчо Гатев и настоящият Камен Огнянов

Плакетът от 
баскетболния клуб 

Подаръкът от 
футболния клуб

Специалната грамота и медал 
от Сдружение „Славия” 

Тортата за празника бе огромна
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По станала вече традиция сдружение „Славия” съвместно с едноименния футболен и спортен клуб организираха 
честване на „белия” празник. Този път проявата се състоя на 6 април и отново бе ситуирана в пространството 
зад стадиона при игрищата на школата. Имаше демонстрации на деца от различните спортни клубове на „белите”, 
концерт, много настроение и торти, както подобава на рожден ден. Феновете пък за трета поредна година си 
спретнаха и свой турнир.  

Рокаджиите от „Спринт” забиват химна на „Славия” Демонстрациите на деца от „бялата” школа минаха 
при завиден интерес

Джаз-звездата Васил Петров и режисьорът Андрей Слабаков 
разрязват празничната торта пред погледите на млади 
слависти и водещия на концерта Васил Стоев-Ампега

8-годишните Мадлен и Георги 
Петрови гордо позират с 
клубните си шалове

Друго си е да 
се снимаш с 
капитана на 
футболния 
отбор Янис 
Карабельов

Роденият 
на връх 
100-годиш-
нината 
Атанас 
Станисла-
вов Донев 
очаква пар-
че от тор-
тата 

Пространството пред сцената отново се оказа тясно за славистите

Комедийният  актьор Петьо Петков-Шайбата в 
компанията на млади хокеисти


