
Така най-точно може да се 
определи стореното от 
момчетата на Вили Вуцов в 

последния месец. Воля за победа, 
себераздаване на терена и пре-
следване на успеха до последно. 
Това е всичко онова, което оли-
цетворява слависткия дух. Всичко, 
което хилядите привърженици на 
“Славия” винаги са носили в сърце-
то си. Това е духът на “белия” клуб 
вече почти век. През какви ли не 
изпитания минаха младите играчи 
на “белите” през този месец? Над-
деляха над двата най-стойностни 
тима от провинцията тази есен и 
то след като резултатът минаваше 

от единия полюс на другия. Сетне 
счупиха 37-годишната прокоба 
тегнеща над “Славия” при дузпите 
в турнира за купата. И накрая пос-
тавиха за кой път на колене столич-
ните “железничари”, и то в техния 
дом, който отново бе станал бяла 
“крепост” по трибуните. Направиха 
го напук на реферските аванти за 
съперника, въпреки изоставането 
си в резултата и безумните бал-
тии на опонентите си. Славистите 
не просто постигнаха заслужена 
победа, но го направиха с една 
великолепна игра. “Белите” бяха 
почти безгрешни в отбрана и не-
вероятно креативни в нападение. 

Атаки на висока скорост, спиращи 
дъха извеждащи пасове, комбина-
ции с едно докосване. Игра като по 
учебник. Или както се пее в една 
от песните на агитката на “Славия”, 
това бе просто “бяла красота”! 
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Целият свят съжали 
Тиери Анри, който без-
церемонно спря топка-
та с ръка, преди да даде 
пас за гола, който кла-
сира Франция 
за световното 
в ЮАР дого-
дина. “Имаше 
съдия и той не 
свири...”, каза 
французинът, 
посрамил се доживот 
като изпечен футболен 
измамник.

Нека го кажем ясно 
– Анри си има български 
учител по футболно мо-
шеничество. И той е “го-
лемият мъжкар” и още 
по-голям левскар Георги 
Иванов – Гонзо. Помните 
ли как сегашният тре-
ньор на “сините” даде 
решителен голов пас с 
ръка към Димитър Тел-
кийски на стадион “Сла-
вия” през есента на 2003 
година. С тази откровена 
футболна далавера “Лев-

ски” вкара втория си гол 
за 2:1 и спечели мача.

След двубоя Гонзо 
“по-мъжки” каза: “Съдия-
та решава какво да даде.” 

Какво от това, че заради 
мълчаливата си свирка 
Иван Добринов бе на-
казан до живот да не ръ-
ководи повече мачове. 
И се нареди на стената 
до срама до Георги Цве-
танов – Баничката като 
съдиите, подпирали 
най-безсрамно “Левски” 
срещу “Славия”. Банич-
ката измисли две дузпи 
при 2:0 за “белите” през 
пролетта на 1985 годи-
на, обърна мача, завър-
шил 4:2 за “Левски”.

Е, кажете – не е ли Гон-
зо всъщност учителят на 

Тиери Анри във футбол-
ните измами? Но докато 
французинът бе осмян 
от всички по света, кои-
то имат усещане за фут-

болно до-
стойнство 
и чест, 
повечето 
левскари 
п р и е х а 
постъпка-

та на Гонзо като поред-
ната “лека аванта” за от-
бора им, без дори да се 
замислят, че подобни ус-
пехи само ги превръщат 
в жалко подобие на фут-
болни фенове.

Коледа имаше още 
време, и поведоха с 
нагъл гол от срамна 
засада. Втори абона-
мент – славистите да 
се чувстват като до-
макини в „Надежда”, 
защото са с повече и 
по-гласовити фенове. 
И трето – в трети по-
реден мач в „Надеж-
да” „белите” спечели-
ха. Направиха го със 
страхотна и вдъхно-
вяваща игра, която 

буквално попиля 
съперниците 

им и ги направи смеш-
ни. Показателно за 
безпомощността на 
домакините бе пове-
дението на капитана 
им Георги Марков – в 
играта си той въоб-
ще не използваше 
футболни средства, а 
направо тръгваше да 
рита, задържа и бута 
налитащите славис-
ти. Но реферът пак 
го пожали. Както му 
простиха и явната не 
отсъдена дузпа за 0:0 
в заключителните се-
кунди на последния 
шампионатен мач 
между двата отбора 
игран в полите на Ви-
тоша.

Всичко завърши с 
невероятен поклон 
на отбора пред стра-
хотната бяла агитка. 
А на ревера на Вили 
пак беше позната 
значка.

Сигурни сме, че ще 
я носи и през пролет-
та...

Николай КРЪСТЕВ

Обърнали ли 
сте внима-
ние какво 

носи на ревера си 
Вили Вуцов в пос-
ледните пет мача? 
Отговорът е за всич-
ки, които не са го ви-
дели – треньорът на 
„белите” неизменно 
води мачовете с една 
значка – семпла, но 
много ценна. Това е 
юбилейната значка, 
изработена специ-
ално в лимитиран 
тираж от 60 бройки 
за стотния брой на 
вестник „Славия”. По-
лучиха я на тържес-
твото на 19 ноември 
тази година на стади-
он „Славия” всички, 
които са помагали 
през тези вече близо 
10 години, на издани-
ето, отстоявало най-
достойната кауза в 
спорта, каузата на 
„Славия”.

Ще издам една 
малка тайна – Вили 
Вуцов не бе сред оп-
ределените да полу-
чи значката, прос-
то защото още не я 
беше заслужил. Но 
след церемонията 
треньорът на „бели-
те” изрази силното си 

желания да я прите-
жава, за да води ма-
човете на отбора си с 
нея. И тя му бе връче-
на с пожеланието да 
му носи късмет наче-
ло на славистите.

От същия този 19 
ноември до края на 

полусезона „Славия” 
записа пет победи, 
коя от коя по-вдъхно-
вяващи. Ласкаем се 
от мисълта, че малка 
частица от тях се дъ-
лжи и на щастливата 
значка. А тя, значка-
та, носи в себе си 

много позитивна 
енергия 

и славистки дух, за-
щото бе направена с 
огромна обич и ува-
жение към „Славия”. 
В този смисъл Вуцов 
носeше на ревера си 
малко, но много сил-
но парченце от сла-
визма. И то явно му 
помогна – и на него, 
и на футболистите 
му.

Иначе, убеден съм, 

треньорът и момче-
тата сами си заслужи-
ха аплодисментите, 
каквито в последни-
те години не си спом-
ням да са събирали 
наставник и играчи 
в бели фланелки. За-
щото стоплиха сър-

цата на феновете си 
с прекрасни игри и 
победи, защото игра-
ха така, както всички 
искаме да ги вижда-
ме – като истински 
мъже, като истински 
колектив, като истин-
ски слависти.

Победната серия 
тръгна от инфарк-
тната, но абсолютно 
заслужена победа с 
3:2 над есенния хит 
„Черноморец”, мар-
кирана от страхот-
ния хеттрик на Жуни-
ор. После дойде 2:0 
срещу „Локомотив” 
при „домакинството” 
на пловдивчани на 
„Овча купел”, в което 

успехът на „белите” 
можеше и да е по-убе-
дителен. Триумф № 3 
в серията със знач-
ката дойде в Сандан-
ски срещу „Вихрен” 
за купата – първи с 
дузпи за „Славия” от 
37 години след ем-

блематичното 10:9 
срещу „Левски” на по-
луфинала през 1972-
а. И тук сме сигурни 
– късметът при уда-
рите от бялата точка 
може би бе подкре-
пен и от „ревера на 
Вили”. Дойде разби-
ването на друг про-
винциален хит в пър-
венството - 3:1 срещу 
„Берое” в мач, който 
славистите обърна-
ха с много воля, дух 
и майсторство. За да 
стигнем до триумфа 
на „Надежда”, където 
домакините от „Локо-
мотив” и съдиите не 
успяха да пречупят 
слависткия устрем. 

Значката на успеха
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Уважаеми читатели, днес в рубриката “Де-
цата на “Славия” ви представяме двама млади 
слависти. Това са първите братовчеди Йоан 
Благоев, пет и половина годишен и Траян 
Кръстев на девет години. Те  вече добре знаят 
кой е отборът на сърцето им за цял живот.

Очакваме вашите снимки на малките 
почитатели на “белите” и текст към тях. 
Всички изпратени фотоси до редакцията 
ще бъдат публикувани.

Децата на "Славия"

Първият брой на
в. "Славия" излиза на 
10 април 2001 година

ISSN 1312-2320
Излиза 10 пъти годишно

Вили Вуцов не се разделя със своя талисман

През  2010 година 
всички желаещи отно-
во ще могат да се снаб-
дяват с любимия си 
вестник чрез Българс-
ки пощи. Каталожният 
номер на изданието 

отново е същият - 666. 
Цената на вестника при 
абониране се запазва 1 
лев. Абонирането може 
да стане във всяка по-
щенска станция до 15-о 
число.

Вестник „Славия” 
отново с абонамент

Стана ясно едно, че 
“железничарите” ся-
каш вече са абонира-
ни за няколко неща 
в мачовете си със 
„Славия”. Първо, по 
традиция получават 
подаръци от рефе-
рите, въпреки че до 

За пореден път сла-
вистката агитка заслужи 
отличен за представяне-
то си в “Надежда”. Вече 
не е изненада, че сла-
висткото присъствие на 
стадиона на столичните 
“железничари” е повече 
от това на домакините. 
И този път това бе така. 
Въпреки студено време 
момчетата и момичета-
та с бяло-черни шалове 
не спряха да подкрепят 
през цялото време сво-
ите любимци. Те пееха 
и скандираха името на 
любимата си “Славия”. 
Окуражава своите лю-
бимци, които се разда-
доха до край. 

На обратния полюс 

бяха шепата фенове на 
“Локомотив” (София). Как 
тия юнаци един път не 
си подкрепиха своя тим, 
а цял мач драха гърла с 
псувни срещу най-ста-
рия тим в България. Но 
отговорът е вкоренен в 
родилния комплекс на 
тима от село Илиянци. 

Когато “белите” са 
изнасяли футболна лек-
ция в Италия през 1927, 
столичните труженици 
от железницата са въз-
приемали футболната 
топка само от снимка на 
славистите в някой вес-
тник. Когато “Славия” 
е била приета от Цар 
Борис ІІІ за втората си 
Царска купа през 1928 

година, те не 
са били още 
създадени. 
Дори в пър-
вото си де-
сетилетие от 
съществува-
нето си, до-
като желез-
ничарският 
тим се лута 
из дебрите на 
ІІІ-та софийс-

ка дивизия, славистите 
са законодателите на 
футбола у нас. И може 
би най-важното, техният 
клуб дори не е възник-
нал със сегашното си 
име, а пък червено-чер-
ното райе припознават 
за свой цвят десетиле-
тия по-късно, какво по-
вече има да говорим... И 
още, толкова примери 
за “бяла” потиснатост 
имат локомотивци в 
следващите си 8 десети-
летия опити за съизме-
римост с “бялата” дама 
на родния спорт. Ето, 
затова те са закърмени 
от вечния комплекс за 
своята “бяла” малоцен-
ност. Най-жалки двай-
сетината души от масов-
ката в “червено-черно” 
бяха, когато решиха да 
“атакуват” славистката 
торсида. Гротескна и 
смешна картинка...Това 
е реалността... 

А накрая в студения 
декемврийски ден окол-
ностите на “Надежда” се 
огласяха само от едно, 
мощният възглас “Бяла-
та лавина”!

Шапки долу пред “бялата” торсида  

“Бялата” агитка отново бе на 
висота в “Надежда”

читатеЛСкО пиСмО

Гонзо – учителят 
на Тиери Анри
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пас отляво, напредна и 
центрира, а там неори-
ентираните действия 
на Георгиев, Кавдански 
и Петров позволиха на 
Карбони да се разпи-
ше. Но и това не отка-
за “белите”, които се 
хвърлиха в атака и спе-
челиха трите точки. В 
71-ата минута Николай 
Кръстев спъна Галин 
Иванов в пеналта (но 
не получи втори жълт 
картон?!), а от бялата 
точка Жуниор оформи 
хеттрика си – 3:2. 

Личеше си, че доб-
рото настроение се е 
завърнало в отбора, а 
с него и желанието за 
успехи. Точно заради 
това победата в 

“гостуването” на 
“Локо” (пловдив),

което се проведе на 
“Овча купел” заради 
наказание на “смър-
фовете”, не будеше 
съмнение у никого. 
Изпадналият в тежка 
криза тим на “черно-
белите” нямаше какво 
да противопостави на 
вдъхновените славис-
ти, но въпреки това 
те чакаха цял час, за 
да вкарат гол. В 61-ата 
минута Галин Иванов 
проби в пеналта отдяс-
но и пусна прострелен 
пас на Жуниор, а бра-
зилецът без забавяне 
с рядко красив шут 
откри резултата. Десет 

минути след това бив-
шият играч на “Славия” 
Петър Кюмюрджиев 
направи услуга на ка-
риоката, като в опит да 

изчисти в тъч го изведе 
сам срещу Ставрев. Жу-
ниор само това и чака-
ше – 2:0. 

“Белите” бяха длъж-
ни да се възползват 
от набраната инерция 
и в последния кръг. 

Илиан Илиев и него-
вият “Берое” дойдоха 
също притеснени от 
куп финансови про-
блеми, но и със само-

чувствието на

отбора, разгромил 
“Литекс” с 3:0

само преди седмица. 
Още от първите ми-
нути на срещата се 

видя, че гостите не са 
постигнали този успех 
случайно. По същия 
бавен и методичен на-
чин, по който разпиля-
ха медийните звезди 
на Ангел Червенков, те 
овладяха ситуацията и 
до почивката контро-
лираха случващото се 
на терена. А при една 
от редките грешки на 
М’Боли Георги Андо-
нов се забави и това за-
пази вратата на “бели-
те” суха. Допълнителен 
проблем бе контузията 
в рамото на Борислав 
Георгиев, наложила в 
игра да се появи про-
пусналият почти це-
лия полусезон капитан 
Йордан Петков. 

На почивката от съб-
лекалнята на слависти-
те се чуваха крясъците 
на Велислав Вуцов, 
който бе крайно недо-
волен от своите. 

Още преди да се 
види имали ли са него-
вите забележки ефект, 
логичното стана и “Бе-
рое” поведе. Дончо 
Атанасов напредна от-
ляво и сложи топката 
на главата на Петър Ди-
митров и 0:1. Радостта 
на заралии трая малко, 

а голът сякаш преоб-
рази столичани. Първо 
Жуниор бе изведен сам 
срещу Пейков, но не 
съумя да стреля, а мал-
ко след него току що 
появилият се на терена 
Ду Бала оползотвори 
хитър пас на Попара 
и с технично изпълне-
ние направи 1:1. Оттук 
до края на срещата на 
терена имаше само 
един отбор - “Славия”. 
Йордан Петков отпраз-
нува завръщането си 
с хубав гол в 61-ата 
минута, когато засече 
центриране от фаул. За 
кеф на феновете пък 
триото Жуниор-Галин 
Иванов-Ду Бала сътво-
ри страхотна контраа-
така четвърт час преди 
края, завършила с то-
чен удар на последния 
за 3:1. 

Така на полусезона 
“белите” събраха 24 
точки – само с една 
по-малко от обявената 
от Вуцов цел 25. И този 
актив обаче оставя чу-
десни шансове за атака 
на призовите места на-
пролет. Позиция, която 
“Славия” заслужава да 
заеме. 

Иван ЖИКОВ 

Привържени-
ците на “Сла-
вия” могат 

само да съжаляват, че 
есенният полусезон 
приключи. Защото “бе-
лият” отбор най-нак-
рая заигра така, както 
феновете от дълго вре-
ме искаха да го видят 
– смело, непримири-
мо, атакуващо и много 
красиво. Възпитаници-
те на Велислав Вуцов 
записаха летящ финал 
на първия дял от шам-
пионата с три поредни 
победи и вече дишат 
във врата на клубовете 
в зоната за евротурни-
рите. 

Трябва да признаем 
на Вуцов-Джуниър, че 
коренната промяна в 
поведението на фут-
болистите е основно 
негова заслуга. Специ-
алистът изстрада всич-
ки критики срещу себе 
си  и търпеливо, и мно-
го упорито успя да при-
ложи своите виждания 
за играта. Ако продъ-
лжи в същия дух и ако 
успее да запази основ-
ните си състезатели и 
за пролетта, няма да е 
изненада, ако в края на 

сезона “Славия” заеме 
място в тройката. 

А само допреди ме-
сец нещата никак не 
изглеждаха така. От-
борът се бе дал без бой 
в дербито с ЦСКА, а 
предстоеше сблъсък с 

хита на сезона 
“черноморец”

Напрежението се 
усили и от факта, че 
реферът Николай Йор-
данов явно бе решил 
да даде едно рамо на 
бургазлии – в 14-ата 
минута той подмина 
очевадна дузпа за фаул 
срещу Галин Иванов в 
наказателното поле. 
Въпреки това “белите” 
упражниха натиск, а 
атаките им с по едно 
докосване будеха оча-
рование у позаспалата 
публика. Така след про-
пуски на Младенов и Жуниор резултатът ло-

гично стана 1:0 – Попа-
ра с балонно подаване 
прехвърли защитата на 
гостите, Жуниор овла-
дя топката и технично 
разстреля Борел. Де-
тинска грешка в отбра-
на обаче позволи на 
Морис набързо да въз-
станови равенството, 

а след още пропилени 
шансове двата тима се 
оттеглиха с по един гол 
на почивка. 

Втората част “Сла-
вия” закономерно из-
кова победата. В 59-ата 
минута страхотна ата-
ка доведе до втори гол 
в мрежата зад Борел 
– Попара изведе Га-

лин Иванов по десния 
фланг, той финтира 
защитник и центрира, 
а Жуниор намери топ-
ката от воле и не ос-
тави шанс на немския 
страж. Реферска греш-
ка позволи “акулите” 
да изравнят за втори 
път – намиращият се в 
засада Тошев получи 

Минали мачове4

Велислав Вуцов и неговите възпитаници имаха много поводи за радост в 
последните мачове

Павле Попара се отличи със стабилни изяви срещу 
“Черноморец”

Минали мачове 5

СТАТИСТИКА
13 кръг, 22.11.2009 г. 

“Славия” - “черноморец” 3:2
“Славия”: 26 М’Боли, 21. Дяков, 11. Ренет, 5. Кавдански, 22. Р. Пет-
ров, 6. Дюлгеров, 8. Б. Георгиев, 33. Г. Иванов (75 – 20. Димитров), 
27. Попара, 7. Младенов (60 – 28. Ду Бала), 19. Жуниор (84 – 4. Н. 
Петров).
Голмайстори: 1:0 Жуниор (24), 1:1 Морис (28), 2:1 Жуниор (59), 2:2 
Карбони (67), 3:2 Жуниор (73-дузпа).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълти картони: Кавдански.
София, ст. “Славия”, 700 зрители.

14 кръг, 30.11.2009 г. 
“Локомотив” (пловдив) - “Славия” 0:2

“Славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 8. Б. Георгиев, 11. Ренет, 22. Р. Пет-
ров, 6. Дюлгеров, 20. Димитров (63 – 17. Яшар), 27. Попара (81 – 18. 
Рангелов), 33. Иванов, 7. Младенов (65 – 28. Ду Бала), 19. Жуниор.
Голмайстори: 0:1 Жуниор (61), 0:2 Жуниор (71).
Съдия: Радослав Станев.
Жълти  картони: Б. Георгиев, Младенов, Р. Петров, Жуниор, Ива-
нов.
София, ст. “Славия”, 600 зрители.

15 кръг, 04.12.2009 г. 
“Славия” - “Берое” 3:1

“Славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 8. Б. Георгиев (16 – 35. Петков), 22. 
Р. Петров, 6. Дюлгеров, 4. Н. Петров, 27. Попара, 33. Иванов, 7. Мла-
денов (51 – Ду Бала), 19. Жуниор (80 – 18. Рангелов).
Голмайстори: 0:1 П. Димитров (48), 1:1 Ду Бала (52), 2:1 Петков (60), 
3:1 Ду Бала (74).
Съдия: Георги Йорданов.
Жълти картони: Дяков, Дюлгеров.
София, ст. “Славия”, 800 зрители.
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“Славия” - 
“черноморец”:
“Много съм дово-

лен от играта в на-
падение, но има още 
какво да се желае от 
защитата. Резултатът 
3:2 е измамен и под-
вежда, че едва ли не 
срещата е била рав-
ностойна. Ако не бяха 
грубите грешки, които 
допуснахме в отбра-
на, можеше да спече-
лим и с много повече. 
Надявам се да дожи-
вея един мач, в който 
съдията да свири нор-
мално – не в полза на 
“Славия”, а нормално.”

“Локомотив” (пд) 
- “Славия”:
“Абсурдно е да се 

твърди, че срещата 
е била равностойна. 
Когато единият от-
бор е изпуснал десет 
чисти положения, а 

другият няма нито 
едно, не може да 
става дума за равно-
стойност. През цяло-
то време контроли-
рахме случващото се 
на терена, трябваше 
да спечелим с някол-
ко гола разлика.”

“Славия” - 
“Берое”:
“Тези неща, които си 

казахме на полувремето в 
съблекалнята, имаха ефект. 
Явно трябваше да повика-
ме, за да се стегнат момче-
тата. И след това се видя, че 
като овладяхме центъра 
на терена, противникът ни 
нямаше никакви шансове. 
Хубавото е, че бързо ус-
пяхме да се върнем в мача, 
след като “Берое” вкара 
гол, а третото ни попаде-
ние бе истинско футбол-
но бижу. Сигурен съм, че 
който и да ни се падне за 
Купата на България, ще го 
преодолеем.”

ТреньоръТ

Николай Петров и Жозеф Ренет (на заден план) не 
оставиха шанс на нападателите на “Берое” 

Жалко, че есента свърши
“Славия” ни зарадва с летящ финал и три поредни 
победи в “а” група, започна да играе страхотно
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челиха дербито на три-
буните – и като бройка, и 
като викане, и като пове-
дение. 

Срещата започна дву-
остро, като още в начало-
то шут на Галин Иванов бе 
париран от защитник на 
домакините. В 14-ата ми-
нута “Локо” поведе с оче-
видната помощ на стра-
ничния рефер Джугански. 
Той се направи на сляп 
за двуметрова засада на 
Зоран Балдовалиев и ма-
кедонецът оползотвори 
центриране на Митев 
– 1:0. За да компенсира 
грешката си, малко след 
това съдията с флагчето 
отсъди смешна засада на 
Асамоа, на която се учу-
диха дори играчите на 
“Славия”. За разлика от 

него, главният арбитър 
Николай Йорданов вни-
маваше в картинката и 
не се поколеба да пока-
же жълт картон за грубо 
влизане на Бандаловс-
ки в краката на Иванов. 
Постепенно натискът на 
“белите” се усилваше. Из-
равнителният гол падна 
в 41-ата минута, когато 
Радослав Димитров-Меси 
пусна брилянтен пас към 
изскочилия от дълбочина 
Ду Бала, бразилецът пре-
одоля технично Валентин 
Галев и на празна врата 
бутна топката в мрежата 
– 1:1. Домакините още не 
се бяха отърсили от шока, 
когато упражнението бе 
повторено, този път от 
Попара и Жуниор. В от-
чаян опит да предотвра-

ти попадението Илиян 
Гаров скочи на гърба на 
нападателя и го повали, 
но Йорданов не посмя 
да отсъди очевидното 
– фаул с червен картон за 
бранителя на “Локо”. Ре-
ферът вече нямаше право 
на повече аванти в полза 
на “железничарите” и в 
44-ата минута се прину-
ди да покаже втори жълт 
картон на Бандаловски 
за поредното му безумно 
нарушение. Резултатът 
продължаваше да е ра-
вен, но вече се усещаше 
във въздуха - “Славия” ще 
спечели този мач. 

Натискът на гостите 
даде плод в 59-ата мину-
та – тогава шут на Попара 
разтресе гредата, а при 
добавката Галин Иванов 

не остави шанс  на Галев 
– 2:1. След попадението 
“Локо” опита да натисне, 
но разчиташе само на 
дълги центрирания към 
Камбуров. При едно от 
тях все пак защитата в 
бяло увисна и таранът на-
цели напречната греда с 
глава. Всяка контраатака 
на възпитаниците на Ве-
лислав Вуцов пък веща-
еше нов гол. На два пъти 
Жуниор не успя, излязъл 
сам  срещу вратата, а вед-
нъж с отлична изява Галев 
извади шут на резервата 
Гонсалес. Междувремен-
но от агитката на домаки-
ните решиха да се правят 
на интересни, тръгвайки 
тичешком към публика-
та на гостите, но знаейки 
много добре, че полиция-
та ще ги спре на 50 метра 
от нея. 

В края отчаяният 
щурм на “железничарите” 
принуди вратарят Раис 
М’Боли да показва защо 
е считан за един от най-
добрите на поста си у нас, 
а Ду Бала изпорти поред-
ния 100-процентов шанс. 

С успеха “Славия” стиг-
на четвъртфиналите за 
купата, а с оглед на тимо-
вете, класирали се там, 
няма да е изненада, ако 
отборът прескочи и на 
полуфинала. 

Купа на България Интервю6 7

След поредното 
т.нар. “дерби” 
между “Локомо-

тив” (София) и “Славия” 
вече съвсем спокойно 
можем да обявим “же-
лезничарите” за або-
нат на “белия” отбор. 
В каквато и форма да 
се намира тимът от 
квартал “Илиянци”, с ка-
квито и футболисти и 
треньори да разполага, 
той по традиция е без-
помощен в сблъсъка с 
обявения от самия него 
за “вечен” съперник.

“Локомотив” повече от 
две години чака победа 
над “Славия” и точно по 
тази причина феновете 
на “червено-черните” 
приеха с надежда жребия 
за Купата на България, от-
редил именно “белите” за 
противник на осминафи-
нала. Преди това Вуцов 
и компания бяха отстра-
нили трудно, но съвсем 
заслужено, втородиви-
зионния “Вихрен” след 
изпълнения на дузпи в 
Сандански. 

От северния край на 
столицата проехтяха ка-
кви ли не закани, като 
есенцията от тях звуче-
ше горе-долу така: “Този 
път няма да ви простим”. 
Разбира се, паметта на 
въпросните хора се ока-
за твърде къса и никой, и 
дума не обели за послед-
ния мач на “Овча купел”, 
в който престъпно ре-
шение на рефера Антон 
Генов лиши славистите 
от заслужена победа. Ло-
комотивци опитаха да 
неглежират и факта, че в 
рамките на седмица най-
добрият им футболист и 
един от ръководителите 
им публично им се подиг-
раха – Мартин Камбуров 
с дълбокия поклон към 
агитката на “Локо” (Плов-
див) и Чавдар Цветков с 
откровеното признание, 
че стиска палци за “Сла-
вия” и обича привър-
жениците на този тим. 
Никой не взимаше и под 
внимание факта, че “бели-
те” са съвсем преобразен 
състав, който в момента е 
способен да надиграе аб-
солютно всеки съперник 
у нас. 

С това бяха наясно 
привържениците на най-
стария български клуб, 
които за пореден път спе-

“Локо” (София) – 
абонат на “Славия” Нападателят на 

“Славия” Жозе Жуниор 
(Жуниньо) се превърна 
в топреализатор на 
“белите” тази есен. С 
осемте си гола с еки-
па на най-стария клуб 
той е вкарал точно 
половината от по-
паденията на тима, 
а най-хубавото е, че 
всички те идват след 
красиви и майсторски 
изпълнения. Потърси-
хме Жуниор, за да даде 
и своята оценка за 
края на сезона.

- Жуниор, поздрав-
ления за страхотните 
игри в “Славия”! как 
се чувстваш с екипа на 
“белия” отбор?

-  Благодаря ви много 
за оценката. Мога само 
да кажа, че се радвам, 
че съм дошъл в толкова 
добър тим. Чувствам се 
отлично тук, в София. 

- намираш се в неве-
роятна форма, има ли 
какво още да покажеш 
като положително раз-
витие или това е мак-
симумът ти?

- Смятам, че никога 
не можеш да кажеш, че 
си достигнал 100 про-
цента от възможностите 
си. Знам, че трябва да 
давам всичко от себе 
си в тренировките, и 
съм сигурен, че това ще 
даде резултат и тепърва 
ще показвам по-добри 
игри. 

- какво можеш да 
разкажеш за себе си? 
все пак не се знаят 
много неща за теб и 
миналото ти като фут-
болист...

- Роден съм в щата 
Еспирито Санти. Той е 
на границата с щат Рио 
де Жанейро, на около 
400-500 километра от 
прочутия едноименен 
град. Преди да дойда в 
“Славия”, ритах за “Дуке 
де Кашияш”. Този тим се 
състезава във втора ди-
визия на Бразилия, елит-
ната на щата. Менид-
жърът Джери Перейра 
ме е забелязал там и ме е 
препоръчал на господин 

Венцеслав Стефанов. Ко-
гато получих предложе-
нието, веднага приех да 
дойда. 

- Доволен ли си от 
условията в “Славия”? 
разбираш ли се с ръко-
водителите на клуба?

- Разбира се! Госпо-
дин Стефанов е много 
добър човек. Осигурил 
ни е всичко необходимо, 
така че да мислим само 
за футбол. Заслужава да 
радваме него и привър-
жениците с хубав фут-
бол и победи. 

- Харесва ли ти жи-
вотът в София?

- Да, градът е забавен. 
Хората ме възприемат 
добре, а това е най-важ-
ното. 

- кога ще чуем нещо 
на български от теб?

- Ъъъ... На български? 
Няма шанс. 

- не знаеш ли поне 
някакви думи?

- Да, зная. “Ляво”, “дяс-
но”, “напред”, “назад”. 

- на мача с ЦСка 
имаше лек конфликт с 
Галин иванов, когато 
при ваша атака вместо 
да му подадеш реши 
да стреляш. Двамата 
се скарахте, но в мо-

мента пък си общува-
те чудесно на терена 
и много от головете са 
плод на взаимодейс-
твие между вас...

- Не, нямам никакъв 
проблем с Галин, с него 
сме приятели. Онова 
беше просто ситуация 
по време на мач. Стават 

такива неща, когато сме 
изнервени. Но всичко 
остава на терена.

- какво мислиш за 
българските жени?

- Много са хубави, но 
предпочитам бразил-
ките. Имам си сериозна 
приятелка. Казва се Лау-
на и е на 19 години. На 3 
януари с нея ще се оже-
ним, а после ще я доведа 
да живее в София. 

- Добрата ти форма 
не се ли дължи на лю-
бовта?

- Разбира се! Когато 
обичаш, се чувстваш 
страхотно, всичко, с ко-
ето се захванеш, го пра-
виш с успех. 

- колко гола ще вка-
раш през пролетния 
полусезон?

- Ще тренирам много 
здраво и ще гледам да 
реализирам колкото се 
може повече. 

- Докъде може да 
стигне “Славия” през 

“Искам да радваме 
привържениците си  с 
хубав футбол и победи”

настоящия шампио-
нат?

- Заради лошото на-
чало поизостанахме в 
класирането, но въпре-
ки това не сме далеч от 
челото. Вярвам, че има-
ме сили да завършим на 
трето място. За Купата 
на България пък имаме 
шанс дори за финал!

- кой е любимият ти 
отбор?

- Два са. В Бразилия 
съм привърженик на 
“Фламенго”, а в Европа 
– на “Барселона”. 

- какви са личните 
ти цели в “Славия”?

- Искам да се наложа 
в този отбор. България 
е първата степен в мо-
ята футболна кариера 
и бих желал да играя в 
по-големи първенства 
от Западна Европа. Това 
обаче няма да стане, ако 
не се представям с успех 
тук. 

СТАТИСТИКА
1/16 финал
25.11.2009

“вихрен” - “Славия” 0:0 (3:4 при дузпите)
“Славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 8. Б. Георгиев, 15. Богданов, 20. 
Димитров, 4. Н. Петров, 6. Дюлгеров (106 – 17. Яшар), 27. Попара, 
33. Иванов (62 – 7. Младенов), 24. Гонсалес (55 – 28. Ду Бала), 19. 
Жуниор.
Съдия: Ангел Ангелов.
Жълти картони: Дюлгеров.
Сандански, градски стадион, 500 зрители.

1/8-финал 
12.12.2009 г. 

“Локомотив” (София) - “Славия” 1:2
“Славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 11. Ренет, 35 Петков, 22. Р. Петров 
(87 – 17. Яшар), 4. Н. Петров (85 – 18. Рангелов), 20. Димитров (57 
– 24. Гонсалес), 27. Попара, 33. Г. Иванов, 19. Жуниор, 28. Ду Бала.
Голмайстори: 1:0 Балдовалиев (14), 1:1 Ду Бала (41), 1:2 Иванов (59).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълти картони: Н. Петров, Жуниор, Гонсалес, М’Боли, Попара.
София, ст. “Локомотив”, 1500 зрители.

“Белите” изиграха страхотен мач и изхвър-
лиха “железничарите” от турнира за купата

“След като спечели-
хме и този мач, вече на 
всички трябва да е ясно 
- “Славия” е сред най-
силните отбори в Бълга-
рия. Повече няма да до-
пусна гаври с тима. Гле-
дах тиража на “Еврофут-
бол”, коефициентът за 
наша победа беше 4.20, 
а на “Локомотив” - 1.70. 
Това може да го опреде-
ли само човек, който не 

разбира от футбол. Да, 
може би тимът е млад, 
да, може би му липсва 
опит. Но след двубой 

като този да се твърди, 
че няма класа, е абсурд-
но. Благодаря на всички 
футболисти за това, че 
показаха, че могат, как-
то да се борят и да се 

раздават до последно, 
така и да играят мно-
го красиво. Един Пав-
ле Попара пък изигра 
най-силния си мач тази 
есен. Това не е таванът 
на възможностите ни, 
ще направим всичко 
възможно напролет да 
сме още по-силни. Вече 
сме сред фаворитите за 
спечелването на купа-
та.” 

ТреньоръТ

Жозе Жуниор 
(Жуниньо):

За разлика от повечето 
чуждестранни футболис-
ти в България и най-вече 
от сънародниците си от 
Бразилия, Жозе Жуниор-
Жуниньо не е почитател 
на нощния живот. “Всеки 
път, когато имат почивен 
ден, другите му се 
обаждат да излизат 
заедно. Той просто 
им отказва и си стои 
вкъщи”, недоумява 
за него мениджърът 
Джери Перейра. Според 
агента Жуниор има стра-
хотно бъдеще. “Той е го-
лям професионалист. Не 
прави нищо, с което би 
си нарушил режима. Не 
близва и капка алкохол. 
А потенциалът му за раз-
витие е наистина голям”, 
смята Перейра. 

Велислав Вуцов е ка-
тегоричен, че тепърва 

ще виждаме истинската 
сила на Жуниньо. “За все-
ки чужденец, особено за 
бразилците, началото в 
България е трудно. И за-
ради климата, и заради 
езика, а и заради нашите 
изисквания. Той е свик-

нал да играе в родината 
си, където залагат много 
на техниката и атракция-
та. Тук го караме да учас-
тва и във фаза защита, 
взимаме го да е лидер, 
искаме по-голяма отго-
ворност. С това трудно 
се свиква. Той още не е 
преболедувал тази адап-
тация, но с всеки ден 
разгръща все повече по-

тенциала си. Личи му, че 
е страхотен футболист. 
От всяко негово действие 
лъха на футбол. Това, 
че не учи езика обаче, е 
проблем. Разчита, че Ду 
Бала е тук и му превеж-
да. Един Дидак Гонсалес 

например е в Со-
фия от по-кратко 
време, но е много 
по-напред с бъл-
гарския”, коменти-
ра за него Вуцов. 

Той признава, че в нача-
лото на Жуниньо не му е 
било никак леко. “Имаше 
проблем със съотборни-
ците си заради това, че 
е много лаком. Не го ха-
ресваха, но постепенно 
му свикнаха и се научиха 
да използват силните му 
страни, а не да го крити-
куват”, посочва специа-
листът. 

не близва 
алкохол

Жуниор направи поредния си силен мач срещу “Локомо-
тив” (София), въпреки че не вкара гол  

Галин Иванов 
изнесе поредния 
си силен мач в 
"Надежда"
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Нов фенски сайт обединява 
двете фракции

Двете основни гру-
пи ултраси на „белите 
– La Vecchia Scuola и 
Boys Sofia вложиха уси-
лия и много желание в 
реализирането на един 
общ проект – ултрас-
сайтът www.zone1913.
com. Страницата все 
още се развива, но 
вече има качен богат 
снимков материал от 
последните някол-
ко сезона, като почти 
всички снимки са фен-
ски. Това ще рече, че 
фотографите в повече-
то случаи са били хора 
от агитката, а не про-
фесионалисти и, че ако 
някой иска да публику-
ва или използва някоя 

от снимките, ще трябва 
да попита за специал-
но разрешение за това 
или да си плати. „До-
мът” на най-активните 
фенове на „Славия” в 
интернет разполага 
и с видео секция. Там 
може да бъде гледан 
дори и емблематични-
ят двубой от 1998 годи-
на с „Левски” за Купата 
на България, спечелен 
от най-стария роден 
клуб с категоричното 
3:0 на стадиона в поли-
те на Витоша. След все-
ки мач се публикуват 
и кратки новини или 
коментари на главна-
та страница. Проектът 
все още не е завършен 

изцяло, но сайтът 
вече се ползва 
често от крайните 
привърженици за 
обмяна на идеи и 
организиране на 
събития. Това се 
случва във фору-
ма към сайта, къ-
дето достъп имат 
само и единстве-
но хора от агитка-
та, дори и те да 
не са членове на 
една от двете ор-
ганизации. Идея-
та на сайта, макар и той 
още да не е стартиран 
официално, вече дава 
резултат – фракциите 
добиват популярност 
както в България, така 

и в чужбина. Група 
румънски фенове се 
свързаха с админист-
раторите на „Зоната”, 
за да попитат дали 
искат да се „побрати-
мим” с тях. Засега от 

българска страна все 
още няма ясен отго-
вор, но се мисли по 
въпроса. Сайтът ско-
ро ще разполага и с 
контент на английски 
език.

Многото усилия, 
хвърлени от двете 
фракции в последно 
време, дават видим 
резултат – фенове не 
само се завръщат на 
стадиона, ами идват и 
нови. От мача с „Локо” 
(София) през 2007 го-
дина насам не бе имало 
толкова силна агитка, 
колкото в последното 
дерби отново срещу 
„червено-черните”. 
Прави впечатление на-
личието на много нови 
млади момчета, кои-
то подкрепят „белите” 

въпреки не-
дотам задо-
волителни-
те резултати 
на отбора. 
Летвата е 
в д и г н а т а 
високо, има 
стабила ор-
ганизация, 
има хореог-
рафии, има 
знамена, тъ-
пани. 

К о г а т о 
„ б е л и т е ” 
фенове сме 

единни и 

всичко става в името 
на каузата „Славия”, без 
значение резултати-
те, се получава голям 
кеф. Остава и хората да 
разберат, че отборът 
трябва да се подкрепя 
и в трудните моменти и 
неидването на стадио-
на далеч не е най-доб-
рото решение, а само 
демонстриране на 
апатично отношение. 
Подкрепяйте „Славия” 
активно!

Страницата 
подготви

Ангел СЛАВЧЕВ

Трима ултраси на швейцарския клуб 
от Берн „БСК Йънг бойс” бяха решили 
да посетят столичното дерби между 
„Славия” и „Локомотив”. Предвари-
телно прегледали историята на двата 
клуба, те подкрепяха най-стария ро-
ден клуб, като заеха място в ядрото на 
агитката и дори пяха някои от песните, 

които по-бързо научиха. Известният 
сред феновете на „белите” като „Кате-
горията” привърженик бързо успя да 
се сприятели с тях, благодарение на 
отличните си езикови компетенции. 
Феновете се снимаха за спомен с двете 
фракции пред култовото за запалян-
ковците на „Славия” заведение „Чет-

ворката” и обещаха да поддържат кон-
такт със славистите.

Интересно е да се отбележи, че 
двата тима играят помежду си мачове 
през лятото на 1983 година в турнира 
за “Интертото”. Двете срещи са крайно 
оспорвани, но славистите губят и два-
та пъти с минималното 0:1.

Любимецът на “бяла-
та” агитка Благой Геор-
гиев е обект на интерес 
от страна на редица 
силни европейски клу-
бове. 

Най-сериозни канди-
дати за подписа му са 
италианският “Парма”, 
шампионът на Русия 
“Рубин” и московският 
гранд ЦСКА. Съществу-
ва и вариант Благо да 
се върне в Бундесли-
гата, където вече игра 
с екипа на “Дуисбург”. 
Запитванията за тех-
ничния халф започнаха 
след последния кръг на 
руското първенство, в 
който неговия “Терек” 
(Грозни) загуби от ЦСКА 
с 0:1, а два удара на на-
ционала ни бяха спасе-
ни с мъка от стража на 
Русия Акинфеев.

При очертаващата се 
сигурна продажба на 
сърбина Милош Кра-
сич, направил страхот-
ни мачове в Шампион-
ската лига, московчани 
вече търсят варианти 
за негов заместник. Бла-
го се справя еднакво ус-
пешно и на левия, и на 
десния фланг, и с това е 
предизвикал внимани-
ето на селекционерите 
в ЦСКА. 

Бившият капитан на 
“Славия” има договор с 
“Терек” за още 3 години. 
Той е сред любимците 
на президента Рамзан 
Кадиров. Босът често 
му прави подаръци 
след мач. Веднъж дори 
го награди със 100 000 
долара на ръка за доб-
ра игра. Не е ясно каква 
сума би извадил ЦСКА 
за футболиста и дали 
Кадиров ще го пусне. 
Шампионът на Русия 
“Рубин” също проявява 
нескрит интерес към 
юношата на “белите”. 
“Към момента не знам 
нищо по-конкретно 
за интерес на “Рубин” 
към мен. Като свърши 
последния мач другата 
седмица ще стане ясно. 
Тогава ще мисля. Аз ис-

кам да играя в по-силен 
отбор”, заяви Георгиев. 

Носителят на КНК и 
Купата на УЕФА “Парма” 
също иска да подсили 
редиците си с Благо. 
“Дуковете” правят си-
лен сезон в Серия А и 
имат шанс да се пребо-
рят за участие в Европа, 
а евентуален трансфер 
в италианския клуб ще 
изпрати Георгиев при 
най-добрия му при-
ятел – Валери Божинов. 
Преговорите между 
двата клуба са доста 
напреднали. “Италиан-
ците се свързаха с нас 
преди известно време, 
но отложихме оконча-
телното си решение за 
края на сезона. Той има 
договор с нас за още две 
години, като принцип-
ното ни желание е да 
не се разделяме с него, 
освен ако не получим 
предложение, което 
не може да се откаже”, 
сподели вицепрези-
дентът на клуба Хайдар 
Алханов. “Няма какво 
да крия - гарантирах на 
“Парма”, че Благой Геор-
гиев е точният човек за 
отбора! Той е на 28 годи-
ни и сега е моментът да 
предложи най-доброто 
от себе си. С него сме 
в една стая на лагерите 

на националния и знам, 
че го иска. А има и нещо 
друго. Кой би се отказал 
от неговия марков спе-
циалитет - от свободен 
удар?”, сподели Божи-
нов. 

Благо беше спряган 
и за трансфер в немски-
те “Майнц 05” и “Байер” 
(Леверкузен), но на 
този етап шансовете 
на тимовете от Бун-
деслигата са по-малки.  
Бившият централен 
нападател на “Славия” 
Мартин Кушев пък пре-
подписа за още един 
сезон с “Амкар” (Перм). 
С тази стъпка шефовете 
му ясно показаха, че ще 
продължат да разчитат 
на опитния си футбо-
лист, който е несменя-
ем титуляр в състава 
на Рашид Рахимов.  
Марто Кушев се при-
съедини към тима 
през 2005 година, като 
в последните три се-
зона неизменно е гол-
майстор на отбора, а 
този шампионат за-
върши с 8 попадения. 
Бившите слависти, иг-
раещи в Германия, пре-
минават през тежък 
период в кариерите 
си. Българският нацио-
нал Димитър Рангелов 
получи сериозна кон-
тузия по време на тре-
нировка на клубния му 
отбор “Борусия” (Дорт-
мунд). Нападателят има 
счупване в стъпалото, 
което е получил в пос-
ледната тренировка на 
“жълто-черните” преди 
мача срещу “Майнц 05” 
в Бундеслигата. Митко 
бе опериран в клиника 
в Дуисбург и лекарят на 
тима е заявил, че Ран-
гелов ще бъде извън 
терена за около десет 
седмици. Така есенни-
ят полусезон завърши 
за българина, който 
според очакванията ще 
може да започне трени-
ровки чак в началото на 
февруари. През този се-
зон Рангелов има общо 
шест мача за “Борусия”, 

като само в един от тях 
е започвал като титу-
ляр. 

Юношата на “Сла-
вия” напусна болница-
та в Дортмунд с четири 
винта, които крепят 
счупената метатерсал-
на костица в ходилото. 
Модерните футболни 
обувки на нападателя 
са една от причините за 
травмата. Новите моде-
ли на водещите марки 
са с бутони отстрани, 
в края на ходилото. 
А там са най-крехки-
те костици, които при 
такъв дизайн стават 
уязвими. “Прокобата на 
метатарсалната кости-
ца” застигна и звезди 
като Уейн Рууни и Дей-
вид Бекъм. “Този сезон 
явно върви с малшанс 
за мен. Не съм титуляр, 
играя от месец с кон-
тузия в глезена, а сега 
и това. Така поне ще 
мога да излекувам две 
травми наведнъж, ще 
дам почивка и на гле-
зена. Дано Нова година 
ми донесе нов късмет!”, 
пожела си Рангелов.  
Друг национал Чавдар 
Янков пък имаше сблъ-
сък с новия наставник 
на “Дуисбург” Милан 
Сашич още на първата 
тренировка под негово 
ръководство. На зани-
манието, за да видят 
сръбския специалист, 
дошли 200 привърже-

ници на тима от Втора 
Бундеслига. При двус-
транна игра Янков по-
дал погрешно. “Прозву-
ча свирка, която спря 
мачлето. Сашич закрачи 
бързо към халфа, блъс-
на го и на висок глас му 
обясни грешката. След 
това перна Янков зад 
врата и играта продъл-
жи”, обясняват конфлик-
та германските медии. 
Впоследствие Янков бе 
отстранен временно 
от състава на “зебрите”, 
след като закъсня за 
пореден път за трени-
ровка със своите съот-
борници. “Не искаме 
и няма да толерираме 
повече подобно пове-
дение. Всеки футболист 
трябва да бъде готов, за 
да даде всичко от себе 
си за постигането на це-
лите на клуба”, заяви е 
спортният директор на 
клуба Бруно Хюбнер. 

Българин пък ще се 
изправи срещу колоса 
“Байерн” в четвъртфи-
налите на турнира за 
Купата на Германия. 
Бившият стълб в отбра-
ната на “Славия” Асен 
Караславов и неговият 
клуб “Гройтер Фюрт” из-
теглиха възможно най-
тежкия съперник, но ще 
се надяват да повторят 
подвига си от предиш-
ния кръг, когато елими-
нираха “Щутгарт”.

Талантливият вратар 
от школата на “белите” 
Марио Кирев пък про-
дължава да тренира и 
да чака своя шанс. При 
наличието на класни 
вратари като Буфон, 
Манингер и Кименти в 
редиците на “старата 
госпожа”, Марио  най-
вероятно ще бъде пре-
отстъпен на друг клуб 
през зимната пауза. 
Шефовете на “Ювен-
тус” виждат в лицето 
на Кирев дългосрочна 
инвестиция за вратар-
ския пост на торинския 
гранд и едва ли ще го 
продадат на друг тим.

Калоян АТАНАСОВ

Благо е желан от европейски грандове, 
Митко Рангелов се контузи тежко

Заглавната страница на фенския интернет сайт www.
zone1913.com

фенове на „йънг бойс” от Швейцария
бяха в агитката за мача с „Локо” (София)

Славистката агитка подобрява организацията си от мач на мач 

агитката добива все по-сериозен облик

Благой Георгиев може да 
стане съотборник на Бо-
жинов в “Парма”

Марто Кушев препод-
писа за още един сезон с 
“Амкар”
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На 19 ноември във 

фоайето на стадион 
“Славия” се състоя мило 
тържество посветено на 
излизането на пазара на 
юбилейния брой 100 на в. 
“Славия”. Събитието съб-
ра поколения слависти, 
деятели, ветерани и хора 
помагали за съществува-
нето на вестника през го-
дините. В присъствието 
на над сто души бяха от-
правени пожелания към 
редколегията на славис-
ткото издание за бъдещи 
творчески успехи. Праз-
никът откри редакторът 
на “белия” вестник Камен 
Огнянов: 

“Днес честваме 100-ия 
брой на вестник “Славия”, 
издание, което започнах-

ме с толкова много жела-
ние и най-вече с любов 
към “бялата магия”. Не 
спестихме нищо от ми-
налото и настоящето на 
клуба на нашите читате-
ли и най-вече на подрас-
тващите. Стотният брой е 
една хубава метафора за 
предстоящия 100-годи-
шен юбилей на Славия 
през 2013-а, за който 
пожелавам на присъс-
тващите тук футболисти 
на “Славия”, на техния 
треньор и лично на пре-
зидентат на клуба г-н 
Стефанов на първа стра-
ница на вестника да стои 
снимка на шампионски 
тим на “Славия”.”

С приветствие към гос-
тите се обърна и главни-
ят “двигател” на вестника 
Николай Кръстев: “Когато 
седна зад компютъра ми 
е далеч по-лесно, откол-

кото когато се изправя 
пред вас. Много съм 
развълнуван, защото в 
момента се намирам из-

между мои близки, меж-
ду слависти, т.е. добри 
хора. Когато девет годи-
ни и половина правиш 

един вестник буквално 
“на коляно” е ясно, че той 
е факт благодарение на 
любовта и труда, който е 

вложен от журналисти, 
които крадат от своето 
свободно време за една 
такава кауза и то напъл-
но безкористно. Имен-
но заради това вестник 
“Славия” съществува 
вече толкова дълго. Ис-
кам да подчертая, че това 
е клубно, но абсолютно 
независимо издание, тъй 
като не е подпомагано 
финансово по никакъв 
начин от футболния или 
обединения спортен 
клуб. Не, че нямаше да ни 
бъде оказана помощ от 
тях, но ние така или ина-
че не сме се обръщали с 
подобна молба към тях. 
В противен случай със 
сигурност щяхме да по-
лучим. Честит празник на 
всички и дай Боже още 
дълги години да бъдем 
заедно.”

В следващите минути 

от името на редколегия-
та, най-заслужилите хора 
с принос към вестник 
“Славия” бяха наградени 
със специално изработе-
ни за случая юбилейни 
значки. Журналистите 
списващи “бялото” изда-
ние решиха по този ори-
гинален начин да изкажат 
своята благодарност към 
тях. Юбилейните значки 
с логото на изданието са 
в изключително лимити-
ран тираж, едва 60 броя.

В чест на излизането 
на брой 100 от Нацио-
налния клуб на слависта 
пък изненадаха редколе-

гията на “белия” вестник 
с красива торта. Това ис-
тинско произведение на 
сладкарското изкуство 
представляваше кори-
ците на брой Първи и на 
юбилейния брой 100. В 
края на купона всички 
гости вкупом опитаха от 
вкусния вестник “Сла-
вия”. 

Прекрасно тържество отбеляза 
първите 100 броя на вестника

Президентът на “ПФК 
Славия-1913 АД” Венцислав 
Стефанов също уважи праз-
ника на вестника. От името 
на футболния клуб той поз-
драви журналистите пра-
вещи “бялото” издание и им 

пожела още дълги години 
да продължават да списват 
“бялата библия”: “Аз сигур-
но съм един от най-крити-
куваните на страниците на 
този вестник, но въпреки 
това споделям максимата, 

че който винаги е съгласен с 
теб, не ти е приятел. Искре-
но се радвам, че същесту-
ва такъв коректив. Знам, 
че повечето от Вас искат 
за 100-годишния юбилей 
шампионската титла и ще 

направим всичко възмож-
но да ги зарадваме. Вие си 
спомняте, че през първите 
години хвърлихме много 
усилия за печелене на тит-
ли и купи. В последните 
сезони малко променихме 
насоката на действие, като 
се опитваме първо да съз-
дадем добра база, както и 
няколко други неща, които 
се опитваме да направим. 
Имайте предвид, че помощ 
не идва от никъде. Ако ние 
славистите не сме единни, 
няма кой да се досети спе-
циално за нас. Имаме ста-
билен финансов гръб и аз 
обещавам, че ще направя 
всичко възможно да спече-
лим златните медали през 
2013 година. Искам и Вили 
Вуцов, който е тук да обе-
щае, че можем да стигнем 
до този успех”, заяви пред 
насъбралото се множество 
Стефанов.

За цялостната им дей-
ност и във връзка с изли-
зането на юбилейния брой 
100 Венцислав Стефанов 
връчи на редколегията на 
в. “Славия” почетен плакет. 

На празника, по повод изли-
зането на брой 100 на вестник 
“”Славия” особено приятно 
впечатление на всички присъс-
тващи направи жестът от стра-
на на Български спортен тота-
лизатор. Техният представител 
Валя Вутова, асистирана и от 
друга своя колежка, връчи на 
редколегията статуя на богиня 
Нике и разкошен букет. Г-жа 
Вутова обясни скрития символ 

в статуетката на богинята на 
победата в порива и желание-
то на славистите да са винаги 
победители, но само с честна 
игра. Тя пожела и на екипа на 
слависткото издание още дъл-
ги години съвместна дейност. 
От своя страна славистите от 
редакцията благодариха за 
дългогодишното съдействие от 
страна на родния тотализатор и 
връчиха на двете чаровни дами 

почетната юби-
лейна значка 
на в. “Славия”. 

Най-изявените от тези 35 
журналисти правили “белия” 
вестник през годините по-
лучиха като награда за тру-
да си юбилейни значки. От 
тяхно име Юлий Москов се 
обърна към редколегията: 
”Това, което правите толкова 
години е като онова, което 
са правили будителите през 
възраждането. Славистите, 
които са доста многобройна 
общност, противно на това, 
което се внушава в медиите, 
винаги са били сред инте-
лектуалния елит на нация-
та. А “Славия” е символ на 
красотата в спорта. И както 
казваше генералният сек-
ретар на Международната 
федерация по баскетбол Уи-
лям Джонс: “Играта на бас-

кетболистките на “Славия” е 
не само прекрасно спортно 
зрелище. Това е балет, това 
е феерия.” Носете винаги в 
себе си духа на “белия” клуб”, 
завърши с приветствието си  
Юлий Москов. 

Сред гостите на тър-
жеството се забелязаха 
и не малко бивши иг-
рачи на футболния тим 
на “Славия”. Сред тях се 
открояваха доайенът 
на ветераните осемде-
сетгодишният Стефан 
Гецов (Цеко), бившият 
капитан на “белите” и 
председател на клуба, 
и на БФС Димитър Лар-
гов, двукратни-
ят футболист 
номер едно 
за годината 
А л е к с а н д ъ р 
Ш а л а м а н о в , 
европейските 

полуфиналисти от 1967 
година със “Славия” 
Михаил Мишев, Ема-
нуил Манолов и Любен 
Тасев, двукратният но-
сител на купата с “бели-
те” Иван Чакъров, игра-
чите от златния шампи-
онски дубъл през 1996 
година Кирил Качама-
нов, Диян Ангелов и 
Владимир Иванов. 

Красивата юбилейна знач-
ка с логото на в. “Славия

Екипът на изданието разрязва тортата-вестник. От ляво надясно: Иван Жиков, 
Асен Даскалов, Николай Кръстев, Камен Огнянов, Калоян Атанасов, Ангел Слав-
чев, Свободан Александров.

Шефът на славистите в 
БНР Георги Грудев беше 
донесъл всичките 100 броя 
излезли досега   

Едни от най-изявените 
представители на Наци-

оналния клуб на слависта 
през годините, също бяха 

отличени със значки. Отля-
во надясно: Борис Маринов, 

Антони Ваканов, Илиян 
Петров, Васил Йотов и Ни-

колай Петров.

Венцислав Стефанов връчва почетния плакет от името на футболния клуб 

венцислав Стефанов отличи 
журналистите от “белия” вестник

От  Български спортен 
тотализатор също
наградиха екипа 
на слависткия вестник

Представи-
телките на 
най-големия 
партньор на в. 
“Славия” през 
годините също 
отличиха 
екипа на вест-
ника 

Журналисти, творили 
в “бялото” издание, 
получиха юбилейни 
значки

Юлий Москов

“Белите” 
легенди 

Димитър 
Ларгов (вляво) и 
Михаил Мишев

и ветерани 
уважиха празника
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ДуБЛираща Група

XII кръг
“Монтана” – “Локо” Мз. 0:3
“Литекс” – “Черноморец” 2:1
“Ботев” – “Берое” 0:1
“Сливен” – “Спортист” 0:0
“Левски” – “Пирин” 2:0
“Локо” Сф. – “Черно море” 1:3
“Славия” – ЦСКА 1:1
“Миньор” – “Локо” Пд. 5:2

XIII кръг
“Пирин” – “Монтана” 3:0
“Локо” Мз. – “Сливен” 1:2
“Спортист” – “Ботев” 1:1
“Локо” Пд. – “Литекс” 0:2
ЦСКА – “Локо” Сф. 2:0
“Черно море” – “Левски” 2:1
“Черноморец” – “Славия” 2:2
“Берое” – “Миньор” 6:0

XIV кръг
“Сливен” – “Пирин” 2:0
ЦСКА – “Черно море” 0:1
“Миньор” – “Спортист” 0:2
“Ботев” – “Локо” Мз. 1:2
“Монтана” – “Левски” 1:0
“Локо” Сф. - “Черноморец” 3:3
“Литекс” – “Берое” 1:0
“Славия” – “Локо” Пд. 4:0

XV кръг
“Берое” – “Славия” 0:0
“Левски” – “Сливен” 1:1
“Пирин” – “Ботев” 5:0
“Локо” Мз. – “Миньор” 6:0

Заб.: Останалите срещи от XV кръг се 
изиграха след редакционното приклю-
чване на броя.

класиране (първа шестица)

1. “Сливен” 10 2 3 33:18 32
2. “Литекс” 10 1 3 30:11 31
3. “Левски” 9 2 4 32:11 29
4. “Славия” 8 4 3 28:14 28

5. “Ч. море” 8 2 4 29:19 26
6. “Пирин” 7 4 4 34:23 25

елитна юношеска група

XII кръг
“Чавдар” – “Славия” 3:0
“Черно море” – “Черноморец” 0:1
“Видима” – ЦСКА 2:1
“Локо” (Пд) – “Пирин” 1:1
“Ботев 2002” – “Левски” 5:3
“Сливен” – “Литекс”  3:0
“Берое” – “Локо” (Сф) 1:1

.
XIII кръг
“Литекс” – “Черно море” 3:0
“Пирин” – “Пирин 2001” 0:0
ЦСКА – “Чавдар” 0:1
“Славия” – “Сливен” 1:4
“Черноморец” – “Локо” (Пд) 6:1
“Левски” – “Берое” 7:0
“Локо” (Сф) – “Видима” 5:0
“Ботев 2002” – почива

XIV кръг
“Сливен” – ЦСКА 4:1
“Черно море” – “Славия” 2:0
“Локо” (Пд) – “Литекс” 1:3
“Пирин 2001” – “Черноморец” 2:2
“Левски” – “Локо” (Сф) 3:1
“Ботев 2002” – “Пирин” 3:0
“Видима” – “Чавдар” 0:1
“Берое” – почива

есенно класиране (първа осмица)

1. “Черном.” 10 3 1 35:15 33
2. “Чавдар” 9 5 0 26:12 32     
3. “Ботев 2002” 10 2 2 34:15 32     
4. “Литекс” 10 2 2 42:14 32     
5. “Сливен” 9 2 3 38:15 29
6. “Левски” 8 3 3 33:17 27
7. “Ч. море” 6 3 5 21:20 21
8. “Славия” 4 5 5 17:20 17

Юноши старша възраст “а”
(родени 1991 г.)

Х кръг
“Вихрен” – “Миньор” 0:0
“Славия” – “Септември” 2:1
ЦСКА – “Пирин” 5:1
“Локомотив” – “Чавдар” 1:3
“Пирин 2001” – “Левски” 1:1
“Миньор 1919” – “Академик” 1:0

ХI кръг
“Академик” – “Вихрен” 2:2
“Левски” – “Миньор 1919” 4:0
“Чавдар” – “Пирин 2001” 2:1
“Пирин” – “Локомотив” 5:3
“Септември” – ЦСКА 0:4
“Миньор” – “Славия” 1:3

Отложени мачове:
“Пирин” – “Миньор 1919” 0:2
“Миньор 1919” – “Славия” 1:3
“Славия” – “Чавдар” 2:2
“Левски” – “Септември” 2:0
“Миньор” – “Левски” 0:6

есенно класиране (първа шестица)

1. “Левски” 8 2 1 32:8 26
2. “Славия” 7 2 2 30:13 23
3. “Чавдар” 7 2 2 30:15 23
4. ЦСКА 6 2 3 24:10 20
5. “Локомотив” 5 3 3 25:20 18
6. “Миньор 1919” 5 0 6 14:22 15

Юноши старша възраст “Б”
(родени 1992 г.)

XII кръг
“Академик” – “Нови Искър 2005” 1:1
“Ботев 57” – “Костинброд” 3:1
“Септември” – “Левски-Рак.” 2:2
“Нови Искър” – “Левски” 1:0
“Локомотив 101” – ЦСКА 0:2
“Славия” – “Витоша” 0:0

XIII кръг
ЦСКА – “Обеля” 6:0
“Левски-Рак.” – “Локо 101” 3:0
“Костинброд” – “Септември” 0:14
“Нови Искър 2005” – “Ботев 57” 0:5

“Железница” – “Академик” 0:0
“Левски” – “Славия” 0:1

XIV кръг
“Ботев 57” – “Железница” 1:2
“Септември” – “Нови Искър” 4:1
“Локо 101” – “Костинброд” 9:0
“Левски-Рак” – “Обеля” 4:0
“Нови Искър” – ЦСКА 1:2
“Витоша” – “Левски” отл.

XV кръг
ЦСКА – “Славия” 0:1
“Левски-Рак.” – “Нови Искър” 5:0
“Костинброд” – “Обеля” 0:2
“Нови Искър 2005” – “Локо 101” 0:0
“Железница” – “Септември” 2:1
“Академик” – “Ботев-57” 2:1

есенно класиране (първа шестица)

1. “Славия”  11 1 1 41:3 34
2. “Левски”  10 1 2 47:9 31
3. ЦСКА    10 1 2 22:6 31
4. “Септ.”    8 2 3 46:14        26
5. “Левски-Рак.” 8 2 3 43:12        26
6. “Железница” 7 3 3 31:13        24

Юноши младша възраст “Б”
(родени 1994 г.)

XII кръг
“Локомотив” – “Академик” 6:0
“Ботев-57” – “Костинброд” 1:1
“Септември” – “Левски-Рак.” 0:2
“Локо 101” – ЦСКА 0:10
“Левски” – “Обеля” 11:0
“Славия” – “Витоша” 3:0
“Чавдар” – “Кремиковци” 3:0 (сл.)

XIII кръг
“Кремиковци” – “Обеля” 1:3
ЦСКА – „Чавдар” 1:0
“Академик” – “Ботев-57” 1:0
“Костинброд” – “Септември” 0:4
“Левски-Рак.” – “Локо 101” 9:0
“Славия” – “Левски” 2:0

XIV кръг
“Ботев-57” – Локомотив” 0:4
“Септември” – “Академик” 3:0
“Локо 101” – “Костинброд” 0:7
“Чавдар” – “Левски-Рак.” 2:0
“Обеля” – ЦСКА 0:2
“Славия” – “Кремиковци” 18:0
“Левски” – “Витоша” отл. 

XV кръг
“Кремиковци” – “Витоша” 1:4
ЦСКА – “Славия” 0:3
“Левски-Рак.” – “Обеля” 4:1
“Костинброд” – “Чавдар” 0:4
“Академик” – “Локо 101” 4:1
“Локомотив” – “Септември” 4:1

есенно класиране (първа шестица)

1. “Славия”  13 0 0 75:2 39
2. “Левски”  11 1 1 87:7 34
3. ЦСКА  10 0 3 40:11 30
4. “Левски-Рак.” 10 0 3 36:12 30
5. “Локомотив” 9 0 4 55:13 27
6. “Чавдар” 8 1 4 35:9 25

Деца “а” (родени 1995 г.)

X кръг
“Септември” – “Левски” 0:5
“Чавдар” – “Елит” 4:1
“Нови Искър” – “Академик” 2:9
“Славия” – “Витоша” 11:0
“Левски-Рак.” – Локомотив” 4:1

XI кръг
“Академик” – “Славия” 0:7
“Елит” – “Нови Искър” 4:0
ЦСКА – “Септември” 3:0
“Локомотив” – “Чавдар” 0:1
“Левски” – “Левски-Рак.” 7:0

есенно класиране (първа шестица)

1. “Левски”  11 0 0 83:4 33
2. ЦСКА  9 1 1 59:3 28
3. “Славия” 8 2 1 62:7 26
4. “Чавдар” 8 0 3 47:16 24
5. “Левски-Рак.” 7 0 4 43:16 21

6. “Септември” 5 2 4 30:16 17

Деца “Б” (родени 1996 г.)

XII кръг
“Септември” – “Левски-Рак.” 0:2
“Локомотив 101” – ЦСКА 0:7
“Чавдар” – “Кремиковци” 3:0 (сл.)
“Левски” – “Люлин” 8:0
“Интер” – “Локомотив” отл.
“Елит” – “Академик” отл.
“Лъвчета” – “Костинброд” отл.

XIII кръг
“Кремиковци” – “Люлин” 0:14
“Локомотив” -.”Елит” 3:0 (сл.)
ЦСКА – “Чавдар” 3:0
“Левски-Рак.” – “Локо 101” 3:0
“Академик” – “Лъвчета” 0:5
“Славия” – “Левски” 0:0

XIV кръг
“Интер” – “Елит” 1:1
“Лъвчета” – “Локомотив” 0:2
“Септември” – “Академик” 2:0
“Чавдар” – “Левски-Рак.” 3:0
“Люлин” – ЦСКА 0:4
“Славия” – “Кремиковци” 26:0
“Локо 101” – “Костинброд” отл.

XV кръг
“Левски” – “Интер” 7:0
ЦСКА – “Славия” 1:2
“Левски-Рак.” – “Люлин” 13:0
“Костинброд” – “Чавдар” 0:4
“Академик” – “Локо 101” 2:0
“Локомотив” – “Септември” 2:0
“Елит” – “Лъвчета” 0:4

есенно класиране (първа шестица)

1. “Славия” 13 1 0 96:11 40
2. ЦСКА  12 1 1 57:3 37
3. “Чавдар” 11 1 2 75:7 34
4. “Левски” 10 3 1 78:4 33
5. “Левски-Рак.” 9 3 2 57:8 30
6. “Локомотив” 8 2 4 44:11 26

И през ноември се 
потвърди наложилата 
се вече традиция мла-
дите футболисти на 
“Славия” да играят осо-
бено успешно имен-
но срещу големите си 
съперници “Левски” и 
ЦСКА. Юношите старша 
възраст “Б” само в рам-
ките на десетина дни се 
наложиха на два пъти 

като гости над така на-
речените “грандове” с 
по1:0 и заслужено ог-
лавиха таблицата на 
временното класиране 
след есенния полусе-
зон. Юношите младша 
възраст “Б” пък бяха 
още по-безкомпро-
мисни и направо се 
подиграха с “червени” 
и “сини”, разгромявай-

ки ги съответно с 2:0 и 
3:0! Набор`94 завърши 
полусезона с невероят-
ния актив от 13 победи, 
без равенство и загуба, 
с голова разлика 75:2! 
Деца “Б” (родени 1996 
г.) изпуснаха да побе-
дят “Левски” след 0:0, 
но впоследствие си го 
върнаха на основния си 
съперник – ЦСКА, лику-

вайки след 2:1 като гост. 
Най-малките слависти 
през тази есен скъсаха 
мрежите на съперни-
ците си и завършиха 
с уникалните за всич-
ки юношески и детски 
групи 96 вкарани гола! 
Можем да кажем добри 
думи и за юноши стар-
ша възраст “А”, които 
записаха чудесна серия 

от 3 победи и 1 равенс-
тво, и вече са само на 3 
точки от водача “Левс-
ки”, който на пролет ще 
гостува в “Овча купел”. 
Дублиращият отбор 
също подобрява фор-
мата си и излезе без 
загуба от серия тежки 
двубои, като “белите” са 
само на 4 точки от ли-
дера “Сливен”.

Славистите разбиха “Левски” 
и ЦСКА, лидери са в 3 групи

След като в края на миналия сезон юношите старша възраст 
победиха “Левски” на финала и станаха шампиони, сега тра-
дицията да се бият “сините” е продължена и от другите мла-
ди формации на “Славия” 
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Един от най-го-
лемите любимци на 
славистката публика 
е Илиян Алдев. Още 
като се появи с “бяла-
та” фланелка, фeно-
вете го приеха радуш-
но. Някак спонтанно 
го кръстиха “Джери” 
и го приеха за един 
от своите любимци. 
Той се отблагодари с 
чудесна игра, нестан-
дартни хрумвания на 
терена и мигове при-
личащи на футболно 
вълшебство. В послед-
но време Джери сякаш 
изчезна от “белия” хо-
ризонт. Благодарение 
на приятели го нами-
рам в Асеновград, къ-
дето той от години се 
е устроил и тренира 
местните юноши. По-
водът за това инте-
рвю е навършването 
на 55 години от него 
през юли тази годи-
на. Започвам с първия 
въпрос, как да го нари-
чам, защото когато 
дойде в “Славия” се 
казваше Иляз Алиев, 
а сетне стана Илиян 
Алдев. Моят събесед-
ник е категоричен, че 
в последния четвърт 
век е Алдев, така го 
знаят хората, така 
е записан и синът му, 
днешният футбо-
лист Венцислав Алдев. 
Традиционно продъл-
жаваме интервюто 
с първите стъпки на 
юбиляра във футбол-
ната магия:

- Като всяко дете и аз 
се увличах по футбола. 
Играех в тима на “Завод-
ски строежи”. В казарма-
та попаднах в Строител-
ни войски. Тогава всяка 
година се провеждаше 
първенство между от-
делните поделения. Аз 
бях в тима на “Ударник” 
с треньор Иван Соти-

ров. Представих се сил-
но, вкарах осем гола. 
Забеляза ме тогаваш-
ният старши треньор на 
мъжкия тим на “Славия” 
Атанас Пържелов и ме 
привлече да тренирам с 
отбора.

- това е през лятото 
на 1975 година. тогава 
съставът на “белите” 
е настоящ носител на 
купата, как те приеха 
в отбора?

- Да се попадне тога-
ва в тима на “Славия” бе 
равносилно на подвиг. 
Само националите бяха 
осем. А пък халфовата 
линия и нападението 
бяха най-силното звено 
на отбора. Та там бяха 
събрани цяла плеяда 
звезди: Божидар Гри-
горов, Атанас Алексан-
дров, Андрей Желяз-
ков, Костас Исакидис, 
Чавдар Цветков, Ваньо 
Костов, Георги Мин-
чев... Добре ме приеха. 
Най-близък бях с Наско 
Александров. По лаге-
ри все бяхме заедно в 
следващите 7-8 години.

- Още същата 1975 
година правиш своя 
официален дебют в 
“Славия”, твоите спо-
мени...

- Шампионатът се 
откриваше с гостуване-
то ни в Стара Загора на 
9 август. Пуснаха ме на 
почивката. В първите 
мачове Пържелов ми 
гласуваше доверие за 
по едно полувреме...

- за да се утвърдиш 
сетне като титуляр...

- Още в първия си 
сезон взех участие в 20 

двубоя и открих голова-
та си сметка за “Славия”. 
Това стана през про-
летта, пак в мач срещу 
“Берое”, но този път в 
София. Бихме 2:0. 

- Славистите от по-
старото поколение са 
те запомнили с неиз-
менния номер осем на 
гърба...

- Него го наследих от 
Божидар Григоров. Ко-
гато ни напускаше Боби 
ми даде тази фланелка с 
думите: “Моето момче, 
тя тежи много. Давам я 

на теб, защото мисля, че 
ще я носиш достойно.” И 
бях с този екип в следва-
щите десет години. Иг-
рах само в “Славия” и 
записах в 306 мача за “А” 
група, постижение, кое-
то е трето място в цялата 
история на клуба. Имал 
съм предложения да 
премина другаде, още 
през 1977 Иван Вуцов 
ме искаше в “Левски”, но 
си останах при “белите” 
и не съжалявам. Само за 
едно ме е яд, че не ста-
нахме шампиони...    

- най-близо до тит-
лата сте през сезон 
1979/80. какви са тво-
ите спомени от тога-
ва?

- Имахме изключи-
телен отбор. Но уви, иг-
раехме само с футболни 
средства. Ще споделя 
няколко неща. През 
есента преди мача ни с 
“Левски”, понеже ги бях-
ме били няколко пъти 
поред, Вуцов казва на 
нашия треньор Христо 
Младенов, дай да напра-
вим хикс. А той викне, 
ще ви бием пак. И хоп 
мачът е истински, и се 
скъсваме от пропуски, 
а накрая Руси Гочев от 
нулев ъгъл би топката и 
тя взе, че влезе, и 0:1. А 
от другата страна ЦСКА 
си взе това, което реши. 

Само един пример 
е достатъчен да 
се даде: мачът във 
Враца. Биха си с 1:0 
по втория начин и 
се обезсмисли на-
шата победа над 
тях в последния 
кръг. Долу в тунела 

докато чакахме награж-
даването им викахме 
нечестни шампиони, но 
какво от това. Ние също 
си пропуснахме нашите 
шансове. В Плевен сре-
щу “Спартак”, цял мач 
невървеж. Изпуснах 
чист гол и аз, и 0:1...Но 
поне се реванширахме 
във финала за купата 
срещу “Берое”. Нямаше 
как да не прегърнем 
трофея бяхме с класа 
над съперника и спече-
лихме с лекота.  

- есента на същата 
тази 1980 година за-
почва и “белият” по-
ход в европа...

- Елиминирахме пос-
ледователно “Легия” и 
“Спарта”. В Прага съдия-
та беше пиян. Свири аб-
сурдни неща срещу нас. 
Тук пък срещу чехите 
румънският рефер пус-
на такава игра, че ни на-
ритаха здраво и Жужо, и 
Ваньо не издържаха, из-
пуснаха си нервите, и ги 
изгониха. Преди мача в 
София с “Фейенорд” ка-
зах в съблекалнята, че 
ако вкарам гол ще оти-
да в агитката и ще вля-
за вътре при феновете. 
При 2:1 за нас, Гулията 
(бел. авт. Илия Величков) 
центрира, Иван Илиев 
скочи за високата топка, 
тя подскочи, сетне пад-
на на земята, залепи се в 
калта и оттам я нацелих 
в мрежата за 3:1! И хук-
нах към трибуните. Това 
е най-сладкият ми миг 
във футбола. Но пак ме е 
яд, че не се класирахме 
за полуфинала и да ос-
танем в историята. Ако 
бяхме в пълен състав 
щяхме да преодолеем и 
холандците. Нашият от-
бор беше невероятен. 
В годините 1975-81 мо-
жехме да бием всеки. 
Никога в историята на 
“Славия” няма да има 
такъв състав. Само, ако 
някой с много пари не 
направи невероятно 
скъпа селекция. За на-
шия тим международ-
ните мачове бяха голя-
мото предизвикател-
ство. Там можеш да се 
докажеш! Недопустимо 
е “Славия” вече повече 

от десет години да е из-
вън евротурнирите.

- а вие постигате не 
малко успехи на меж-
дународната арена...

- За Балканската купа 
биехме наред. През 
1977 прегазихме съпер-
ниците си, като в четири 

мача записахме четири 
победи при голова раз-
лика 15:0. Във финала с 
“Панатинайкос” в София 
беше такъв студ, доста 
под нулата, теренът за-
мръзнал, твърд и нак-
рая 0:0. Там паднахме 
нелепо с 1:2. Сетне си 
го върнахме през 1986 
година на друг отбор 
от Атина – “Паниони-
ос”. След като в София 
ги отнесохме с 3:0, на 
реванша очаквахме да 
спечелим купата. И ес-
тествено с играчи като 
Пламен Симеонов, Пе-
тър Александров, Мла-
ден Радков това нямаше 
как да не се случи...

- в надпреварата за 
“интертото” също се 
представяте велико-
лепно... 

- През 1977 година 
спечелихме турнира. 
Най-сладка ни беше 
победата като гост над 
“Хамбургер” с 3:2. Тък-
мо беше дошъл при тях 
Кевин Кигън. Те бяха но-
сители на КНК и имаха в 
редиците си играчи като 
Хорст Хрубеш, Манфред 
Калц, Меликс Магат и тн. 
Ние обаче ги победих-
ме, а в София направо 

ги прегазихме 3:0. Имах-
ме и доста куриозни 
случки. За гостуването 
на “Хамбургер” обър-
кахме влака и тръгнах-
ме в противоположна 
посока. Сетне висяхме 
по гарите и пристигна-
хме 10-15 минути преди 

да почне мача. В Швей-
цария пък Пържелов 
ни пусна да се разхо-
дим из града до 22 часа. 
Ама ние нали млади и 
се прибираме в хотела 
след 1 часа среднощ. А 
той събрал от рецепци-
ята всички ключове и ни 
чака. И къде с приказки 
къде с по един зад вра-
та ни скастри здравата. 
И ни казва, ако утре не 
биете, мислете му като 
се върнем в София. На 
другия ден просто от-
несохме “Грасхопърс” с 
4:1.

- Освен хубави спо-
мени в “Славия” имаш 
ли и неприятни мо-
менти при “белите”?

- Такъв бе периодът 
през лятото на 1982 го-
дина. От стария отбор 
в халфовата линия и на-
падението бях останал 
само аз. Трябваше да си 
партнирам с играчи като 
Спаско Занков, Парма-
ков, Дурев. Треньор ни 
бе станал Данко Роев и 
загубихме като гости от 
“Спартак” (Москва) с 0:5. 
И след мача му казвам: 
“Какви са тия смешници 
дето си ги докарал? Утре 
като падаме мен ще дъ-

ржите отговорен”. Щях-
ме да изпаднем. Същата 
ситуация се повтори и 
другата година. Тогава 
сложиха начело Янко 
Динков. На подготовка 
във Варна започна да 
се бърка и да налага 
мнение на най-добрия 

и днес кондиционен 
треньор Трендафил 
Терзийски. И той в яда 
си скъса плановете за 
подготовка и ги хвърли 
на земята. За наказание 
Янко Динков доведе 
един негов човек Про-
данов. Който измисли 
едни упражнения, няма 
такива никъде. И тогава 
казах на ръководството: 
“Може ли такива смеш-
ници да идват тука. Това 
е “Славия”, това да не е 
“Марек” или “Беласица”.

- Спомена двама 
треньори, кой е на-
ставникът, направил 
ти най-силно впечат-
ление?

- Без съмнение Ата-
нас Пържелов. В него-
вия стил на работа има 
много мисъл и тактика. 
Умееше и да ни мотиви-
ра по уникален начин. 
Преди дербита с ЦСКА 
и “Левски” просто ни 
казваше: “Знаете срещу 
кого играете, излезте и 
бийте”. Когато идваше 
мач с “Локомотив” (Со-
фия) само добавяше: 
“Тая гараджийска банда 
ли ще ви бие”.

- един въпрос ви-
наги е вълнувал фено-

вете на футбола у нас. 
защо не игра в нацио-
налния отбор?

- Само един пример 
ще дам. След една побе-
да над “Ботев” (Пловдив) 
към мен дойде турски 
журналист и си гово-
рихме за футбол. Оба-
че вечерта излъчили 
интервюто и по радио 
“Свободна Европа”, а по 
това време бяха събити-
ята у нас с промяната на 
имената. На другия ден 
ме прибраха в 6 РПУ. 
Връчват ми един лист 
и ми викат пиши. А аз 
не знам нищо за това 
предаване. И седя така 
в недоумение. А мили-
ционерите ми казват 
знаеш какво си говорил 
пиши сега обяснения. 
Помолих да се свържа с 
генерал Василев, тогава 
шеф на Строителни вой-
ски и той дойде та ме ос-
вободиха. Но оттогава 
имаше един период не 
ме пускаха в чужбина. 
Спомням си и как през 
есента на 1980 година 
Пържелов ме викна в 
националния, но сет-
не ме освободи, като 
изтъкна, че това става 
поради причини не от 
футболно естество. Сега 
нещата са други, кой ли 
не го взимат в първия 
тим. Ако сега играех в 
националния щях да ги 
побъркам.

- как се стигна до 
раздялата ти с футбол-
ния терен?

- През лятото на 1987 
година вече бях на 33 
и реших да приключа 
с футбола. Останах на 
работа в системата на 
Строителни войски. 
Сетне изкарах треньор-
ска школа и работих ня-
колко години в школата 
на “Славия”. Тренирал 
съм Благой Георгиев. 
Сега работя в детско-
юношеската школа на 
“Асеновец”. Има някол-
ко талантливи момчета 
и ще звънна на Любен 
Тасев да ги препоръчам 
за “Славия”. Все пак ста-
рата любов ражда не 
хваща.     

Подготви:
Камен ОГНЯНОВ

Илиян Алдев 
(Джери): “Най-сладкият ми 

ВИЗИТКА:
-  Илиян Алдев е роден на 15 юли 1954 го-

дина в Хасково.
-  В “А” група дебютира с “бялата” фла-

нелка на 9 август 1975 година и играе до 
края на сезон 1986/87 година.

-  В българското първенство се състе-
зава само за “Славия”. Записва 306 шам-
пионатни срещи, в които отбелязва 55 
гола.

-  Активът му от първенствата на Бъ-
лгария е следният: вицешампион за 1980 
година и два пъти е бронзов медалист: 
1982 и 1986 година.

- Със “Славия” печели купата на стра-
ната за 1980 година, финалист е през 1981 година.

-  В турнира за балканската клубна купа изиграва с екипа на “белите” 
12 мача. Носител на купата през 1986 година, финалист е през 1977 го-
дина. 

-  В европейските клубни турнири със “Славия” има осем срещи и един 
отбелязан гол. Четвъртфиналист през 1991 година.

-  В турнира за “Интертото”, с отбора на “белите” играе в 26 мача и 
бележи 4 гола. Победител през 1977 година.

миг е голът срещу “Фейенорд”!

Илиян Алдев отново 
елегантно е укротил 
топката, ще послед-
ва финт и ювелирен 
пас към съотборник. 
Това бе запазена-
та марка на нашия 
“Джери”

С доскорошни съотборници в мач на ветераните на “Славия”. Отляво надяс-
но: Георги Минчев, Илиян Алдев, Ботьо Малинов и Любен Тасев.
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Хокеистите на „Сла-
вия” спечелиха купата 
на страната, след като 
записаха само победи в 
първия кръг на шампио-
ната, валиден и за тур-
нира за националната 
купа. „Белите” продъ-
лжиха победния си ход 
до края на календарна-
та година и натрупаха 
шест победи от шест 
мача. До края на пър-
венството след Нова 
година остава само 
един кръг, в който сла-
вистите ще изиграят 
три срещи. При победа 
още в първата от тях, 
титлата и на теория 
ще остане при „бели-
те”.

В тазгодишното дъ-
ржавно първенство за 
мъже участват четири 
отбора. Три от тях са доб-
ре познати от предиш-
ните години - шампио-
ните от „Славия”, ЦСКА 
и „Левски”. Отборът на 
„Айсберг” е съставен от 
младежки национали до 
20 г., които са състезате-
ли на „Славия” и ЦСКА. 
Треньор на този състав е 
Роман Моргунов. Идея-
та за включването в пър-
венството е младежите 
да натрупат повече опит 
преди световния шам-
пионат през януари.

Първият кръг за сезо-
на бе белязан от два слу-
жебни резултата и един 
незавършил мач. В сре-
щата между „червени” и 
„сини” в Зимния дворец 
агитката на ЦСКА запали 
факли, които задимиха 
залата и това наложи 
прекратяването на дву-
боя в 35-ата минута. По-
късно от хокейната фе-
дерация решиха мачът 
да се доиграе при ре-
зултата, при който е бил 
прекратен. Преиграва-
нето ще бъде насрочено 
след Нова година.

„Славия” доминира-
ше във всичките си дву-
бои. Срещу „сините” и 
„Айсберг” момчетата на 
треньорите Георги Ми-

ланов и Атанас Димит-
ров нямаха абсолютно 
никакви затруднения. 
Единственият мач, в кой-
то може да се каже, че 
имаше интрига, бе сре-
щата с ЦСКА от втория 
кръг в Зимния дворец. 
„Червените” отново бяха 
подкрепяни от солидна 
агитка. Първата третина 
премина под диктовката 
на шампионите, които 
обаче така и не успяха 
да разпечатат вратата 
на Ивайло Асенов. “Ар-
мейците” отговориха 
с няколко контри, при 
една от които бе отсъде-
на и дузпа в тяхна полза. 
Играещият треньор на 
ЦСКА Кирил Ходулов, не 
успя да преодолее на-
ционалът-ветеран Конс-
тантин Михайлов. През 
втората част славистите 
вдигнаха оборотите и в 
рамките на по-малко от 
две минути вкараха три 
гола. Вратата на ЦСКА бе 
„разпечатана” от Росен 
Христов, а след него вка-
раха Цветан Цветанов 
и Мартин Бояджиев. До 
края на третината още 
два гола добавиха Геор-

ги Младенов и Джефри 
Хаглънд. В последната 
част мачът се доиграва-
ше като двата състава си 
размениха по едно по-
падение. Това за „белите 
вълци” бе дело на Росен 
Асенов.

Първенството ще 
бъде подновено след 
20 януари, когато ще 
се изиграе последният 
трети кръг. След края на 
шампионата национал-
ният отбор ще започне 
подготовка за световно-
то първенство, което ще 
се проведе в Мексико 
Сити в началото на ап-
рил. 

Новият председател 
на хокейната федера-
ция - Красимир Кръстев, 
който бе избран на из-
вънредно Общо събра-
ние на 14 декември, 
заяви, че дългосрочната 
цел пред него и колегите 
му ще бъде осигуряване 
на условия за подготов-
ка на младите хокеисти, 
които след 4-5 години да 
станат гръбнака на мъж-
кия национален отбор.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ
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Той е един от онези 
бивши футболисти, 
който носи в сърцето 
си “Славия”. Но не прос-
то спомена за “белия” 
клуб, а слависткия 
дух. Роден на 27 декем-
ври 1929 година Сте-
фан Гецов, или както 
всички го знаят Цеко, 
от малък прегръща 
идеята “Славия”, за 
да я носи в себе си вече 
осем десетилетия. А 
пътят от футболна-
та любов до игрище-
то наистина е много 
кратък. Още десетго-
дишен Цеко стъпва на 
терена на най-стария 
български клуб:

“Там ме заведе моят 
приятел и голям славист 
Васил Чернирадев (Руче-
то) – споделя самият той 
- Там заварих други деца 
да ритат босоноги топ-
ката. Така започнах и аз. 
Пускаха ни да събираме 
ситните камъчета по-
паднали върху сгурията, 
което тогава представ-
ляваше теренът на игри-
ще “Славия”. А истински 
щастлив бях, когато до-
макинът ми поверяваше 
едно овехтяло чувалче, 
в което бяха футболните 
обувки на първия отбор 
и трябваше да ги нося до 
стадион “Юнак”. Така бях 
близо до моите детски 
идоли капитанът Геор-
ги Китанов (Гогето), Ди-
митър Зографов (Бом-
бата) и другите звезди от 
шампионския отбор на 
“Славия”.”

Няма да изминат мно-
го години и самият Сте-
фан Гецов ще усети слад-
ката тръпка да си държа-
вен първенец с отбора 
на сърцето си. Това става 
през 1947 година, когато 
Цеко, като капитан на 
юношеския тим на “Сла-
вия”, има честта първи да 
прегърне шампионския 
трофей. Отново думите 
на юбиляра звучат не-
подправено и автентич-
но ни пренасят в една 
отминала романтична 

епоха: “В тогавашния ни 
отбор имаше един не-
вероятен колективен 
дух. Той се оформи през 
зимата на 1946 година. 
След поредната трени-
ровка в снега отивахме в 
кино “Иван Вазов” и там 
пред една печка, напра-
вена от варел, хем су-
шахме мокрите си дре-
хи, хем гледахме филма. 
Играехме без официал-
ни екипи, но бяхме щас-
тливи, че представяхме 
“Славия”. Въпреки, че 
конкурентите ни имаха 
много по-добри условия 
от нас спечелихме сто-
личното първенство. То-
гава ръко-
водството 
на клуба из-
прати да се 
занимава с 
нас Стефан 
Чумпалов, 
който да ни 
п о д г о т в я 
по време 
на репуб-
ликанското 
п ъ р в е н с -
тво. Побе-
дихме всич-

ки и ето ни 
на финала 
на 2 ноемв-
ри 1947 го-
дина срещу 
“Спартак” 
( В а р н а ) . 
Ръководс-
твото на 
тима ни 
разреши за 
тази среща 
да излезем 
облечени 
в резерв-
ните екипи 
на първия 
тим. Фла-
нелките и 
г а щ е т а т а 
бяха огром-
ни за нас и 
изглеждах-
ме малко 
комично в 
тях. Въпре-

ки това 
бяхме мно-
го ентуси-
азирани и 

победихме в мача с 1:0. 
Награда ни беше спече-
лената титла - всъщност 
един дървен плакет и 
вечеря от клуба - по три 
кебапчета. Тогава ние 
бяхме 18-годишни мла-
дежи и бяхме неземно 
щастливи… “

Още преди този успех 
Цеко е повикан в първия 
тим на “Славия” и заигра-
ва редом до своите вче-
рашни кумири Манол 
Николов (Мънето), Хрис-
то Евтимов (Майцата), 
Георги Филипов (Бако)...
Той е най-младият в 
състава, воден от друга 
бяла легенда Димитър 

Байкушев (Мими). Сла-
вистите в тази си фор-
мация са много силен 
отбор. Доказателство 
за високата им класа 
е и звучният шамар с 
4:1, който отнася пряс-
но станалият шампион 
“Септември при ЦДВ”, 
един от предшествени-
ците на днешния ЦСКА. 
Този резултат и до днес е 
най-голямата победа на 
“Славия” над “армейци-
те” на ниво “А” група.

Великолепните игри 
на Стефан Гецов го 
извеждат и до нацио-
налния отбор. Тогава в 
държавния ни тим, за 
разлика от сега, се влиза 
изключително трудно. 
Календарът е повече от 
скромен с едва два-три 
мача годишно. Цеко иг-
рае в двубоя срещу Пол-
ша през 1950 година. 
Преди това с “Б” състава, 
заедно с още четирима 
слависти, е част от по-
бедителите в Чехослова-
кия над тима на домаки-
ните. 

Съдбата често си пра-
ви шеги със своите лю-
бимци. В този период, 
когато е най-голямата 
сила на младия футбо-
лист, пред него се изп-
равят и най-големите 
му предизвикателства. 
Първо в чисто футболен 
план, после и в житейс-
ки. Отново Цеко Гецов 
има какво да споде-
ли: “Бях вече приет да 
следвам икономика в 
Софийския университет. 
По тогавашната наредба 
задължително трябваше 

да премина в редовете 
на столичния “Акаде-
мик”.Приех това с голямо 
нежелание. Та “Славия” е 
моят дом. Не исках да 
напускам. Първоначал-
но ходех и на лекции, и 
на тренировки с “белия” 
тим. Криех се. В крайна 
сметка ръководството 
на отбора на столичните 
студенти ме откри и така 
преминах в този състав. 
Но друг проблем изник-
на малко по-късно. Отк-
риха ми затъмнение на 
белия дроб. Отидох на 
санаториум. Но там нова 
беля стана. Разболях се 
от воден плеврит и ко-
варната болест прекъс-
на състезателната ми 
кариера.”

Така свършва футбол-
ният път на Стефан Ге-
цов. Според съвремен-
ниците му прекъснат е 
полетът на един от голе-
мите таланти в българс-
кия футбол. Но нищо не 
може да преустанови 
голямата му любов към 
“Славия”. Неизменно е 
на сбирките на ветера-
ните в последните две 
десетилетия. А след като 
ни напусна Христо Евти-
мов (Майцата) именно 
Цеко оглави славистката 
организация. Активен 
и винаги готов да по-
могне на изпаднали в 
затруднение бивши фут-
болисти на “белите” той 
не се спира нито за миг. 
Всеки трети понеделник 
на месеца организира и 
традиционна сбирка на 
бившите спортисти на 
“Славия”. Сътрудничи не-
уморно и на слависткия 
вестник. Можете да го 
срещнете и на всеки до-
макински мач на стадио-
на в полите на Витоша в 
компанията на своя при-
ятел и бивш съотборник 
в “белия” тим Стоян Ва-
силев (Батко). 

Да си ни жив и здрав, 
бате Цеко, и още дълги 
години да носиш в сър-
цето си духа на “Славия”!

Камен ОГНЯНОВ  

Стефан Гецов (Цеко) на 80 години

Стефан Гецов (Цеко) и Нако Чакмаков 
в борба за топката при поредната 
победа на “Славия” над ЦСКА, този 
път с 2:0 в приятелски мач през 1949

Стефан Гецов (вдясно) бе 
сред гостите и на тър-
жеството по случай брой 
100 на “белия” вестник

Статистика:
Държавно първенство за мъже - сезон 2009/2010

I кръг (валиден за купа „България”)
10 ноември, Зимен дворец на спорта
„Левски” - „Славия” 1:14 (1:3, 0:6, 0:5)
12 ноември, Зимен дворец на спорта
ЦСКА - „Айсберг” 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
17 ноември, Зимен дворец на спорта
ЦСКА - „Левски” 4:0 прекратен (2:0, 2:0)
17 ноември, ст. „Славия”
„Славия” - „Айсберг” 16:2 (4:0, 6:1, 6:1)
19 ноември, ст. „Славия”
„Славия” - ЦСКА 5:0 служебно
(неявяване на отбора на ЦСКА)
24 ноември, ст. „Славия”
„Айсберг” - „Левски” 5:0 служебно
(недостатъчен брой състезатели на „Левски” според наредбата)

II кръг
26 ноември, ст. „Славия”
„Славия” - „Левски” 11:2 (1:1, 7:1, 3:0)
1 декември, ст. „Славия”
„Айсберг” - ЦСКА 2:7 (0:1, 0:2, 2:4)
3 декември, Зимен дворец на спорта
„Левски” - ЦСКА 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)
3 декември (четвъртък), 19:30 ч., ст. „Славия”
„Айсберг” - „Славия” 4:19 (0:6, 2:3, 2:10)
8 декември, Зимен дворец на спорта
ЦСКА - „Славия” 2:6 (0:0, 1:5, 1:1)
10 декември, Зимен дворец на спорта
„Левски” - „Айсберг” 3:8 (2:3, 1:1, 0:4)

класиране след II кръг:
отбор  М П ПСП ЗСП З ГР Т
1.„Славия”  6 6 0 0 0 71-12 18
2. ЦСКА 5 3 0 0 2 20-16 9
3.„Айсберг” 6 2 0 0 4 22-47 6
4.„Левски 5 0 0 0 5 9-47 0
Легенда: П - победи в редовното време; ПСП - победи след продълже-
ние; ЗСП - загуби след продължение; З - загуби в редовното време; ГР 
- голова разлика; Т - точки
Забележка: За победа се присъждат 3 точки, за победа след до-
пълнително време 2 точки; за загуба след допълнително време 
1 точка. Срещата ЦСКА - „Левски” от първия кръг ще се доиграва 
след Нова година.

Купата отново е на „бял” адрес
Само още една победа е нужна на „Славия”, за да 
защити и на теория титлата си от миналата година

„Славия” - носител на купата на България за 2009 г. Прави (отляво надясно): Георги Миланов (старши 
треньор), Джефри Хаглънд, Петър Николов, Петър Хаджитонев, Роман Моргунов, Красимир Чапкънов, Ста-
нислав Кънчев, Александър Панев, Светлин Стоев, Никола Николов (вратар), Никита Инджеватов, Мартин 
Миланов, Кристиян Радованов, Атанас Димитров (треньор), Александър Танев. Седнали (отляво надясно): 
Симон Симеонов, Константин Михайлов (вратар), Георги Младенов, Мартин Бояджиев, Росен Стефанов 
(капитан), Росен Христов, Богдан Стефанов   
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Танцовите двой-
ки на „Славия” 
се представи-

ха много успешно на 
турнира по фигурно 
пързаляне във френ-
ския град Лион, който 
се състоя в периода 
27-29 ноември. При 
най-малките (катего-
рия „преновис”) Кало-
ян Георгиев и Славяна 
Ценова заеха трето 
място. При юниорите 
Димитър Личев с но-
вата си партньорка 
- рускинята Кристина 
Тремасова, са едина-
десети от 20 двойки.

Калоян и Славяна 
започват колебливо 
участието си в турни-
ра. След първия танц 
от двата задължителни 
те са едва осми. При 

второто си излизане 
на леда за европейски 
валс (втори задължи-
телен танц) съдиите 
ги класират четвърти. 
Ключов се оказва тре-
тия танц - волната про-
грама. Там нашите взи-
мат отлични оценки за 
технически елементи 
при изпълнението, ко-
ито ги изстрелват на 
второ място, но зара-
ди по-слабото си пред-
ставяне в предишните 
дни, в крайното под-
реждане са трети от 10 
двойки.

П о - г о -
л я м а т а 
двойка - 
Димит ър 
Личев и 
К р и с т и -
на Тре-
м а с о в а 
о т с к о р о 
е заедно. 
М л а д а т а 
р у с к и н я 
з а м е н и 
като парт-
ньорка на 
Митко на 
леда отка-

залата се Лора Семо-
ва. Макар и отскоро, 
резултатите от пред-
ставянето им засега са 
добри. При тях по-сил-
ното представяне е на 
уестминстърския валс 
(задължителен танц), 
а по-слабите оценки 
в оригиналния танц и 
волната програма са 
решаващи за 11-ото 
им място. Следващото 
им участие ще бъде на 
турнир в Оберсдорф 
(Германия) през януа-

ри.
„Изключително сме 

доволни от представя-
нето на нашите възпи-
таници” - казва тяхна-
та треньорка Оксана 
Потдикова, съпруга 
на дългогодишния 
хокеист и треньор на 
„Славия” Мартин Ми-
ланов. По време на 
турнира в Лион ласка-
ви отзиви за играта на 
българските двойки 
идват дори от шефа на 
френската федерация, 

който казва, че се за-
белязва руския почерк 
в играта на нашите фи-
гуристи. 

Важна роля в тур-
нирната надпревара 
изиграва и българс-
ката съдийка Евгения 
Кърнолска, която учас-
тва в съдийската коле-
гия. Всеизвестно е, че 
фигурното пързаляне, 
особено при танцо-
вите двойки, е силно 
повлияно от различни 
лобита и участието на 
български представи-
тел поне донякъде га-
рантира по-обективно 
оценяване.

Екипът, който рабо-
ти с нашите фигуристи 
- треньорката Окса-
на и нейните помощ-
нички - хореографите 
Надежда Кръстева и 
Анна Свиленова, са 
благодарни на ръко-
водството на „Славия” 
за помощта и подкре-
пата, без която успе-
хите няма как да бъдат 
факт.

Завърналият се в 
елита мъжки отбор 
на „Славия” регистри-
ра ценна победа с 3:2 
срещу „Марек Юнион 
Ивкони” по време на 
турнира „Атаро кли-
ма”. Младите слависти 
доказаха, че парите в 
спорта не са всичко и 
надиграха съвсем за-
служено един доста 
по-скъпо селектиран 
и по-опитен състав. В 
двубоя в зала „Васил 
Симов” възпитаниците 
на Стефан Демерджи-
ев можеха да спечелят 
дори с по-категоричен 

резулатат, което щеше 
да им вдъхне допълни-
телно самочувствие.

С това радостните 
мигове за „белите” тази 
есен се изчерпват, тъй 
като победите срещу 
„Монтана” не могат да 
бъдат мерило за клуб 
като „Славия”. В срещи-
те с „Левски Сиконко”, 
ЦСКА, „Пирин Балканс-
трой” и „Лукойл Нефто-
химик” все нещо не до-
стигаше на славистите 
да запишат поне един 
успех. Впечатление 
прави и писъствието 
на огромно количест-

во „бели” юноши в три 
от споменатите чети-
ри отбора. Поредни-
ят пример за силната 

школа на „Славия”, коя-
то уви повече служи за 
подсилване на другите 
състави, отколкото за 

облагодетелстване на 
първия тим на „белите”.
Страницата подготви:

Асен ДАСКАЛОВ

Вицешампионът на Бъ-
лгария по волейбол при 
жените „Славия” започна 
с променен състав сезон 
2009-2010. По време на 
новата волейболна есен 
„белите” трябваше да се 
справят без контузената 
Емилия Николова, без на-
пусналата Десислава Ни-
колова, както и без друга 
ключова състезалка през 
годините Вяра Хаджимос-
кова. В тима се завърна 
Ася Динова, която мина-
лия сезон игра в чужбина. 
Все пак в състава личи 
името на опитната дълго-
годишна волейболистка 
на „Славия” Даниела Тодо-
рова. 

Старши треньор про-
дължава да бъде Стефан 
Демерджиев, който съв-
местява тази си работа 
и с това да води мъжкия 
състав на “белите”!? Още 
по-странно раздвоява-
не се наблюдава при 
Александра Делчева. Тя 
е център едновременно 
на волейболния и на бас-
кетболния отбор на “Сла-
вия”...  

Новият шампионат за-
почна противоречиво за 
славистките, записали 3 

победи и 3 загуби в пър-
вите си шест мача. Очер-
талите се като фаворити 
за първото място ЦСКА и 
„Марица” победиха отбо-
ра на най-стария роден 
клуб съответно с 3:0 и 3:1. 
„Белите” имаха шансове за 
по-достойно представяне 
и в двете срещи, но все 
нещо не достигаше това 
да стане реалност. Тре-
тото поражение – 1:3, бе 
допуснато от „Локомотив” 
(София) в залата в квартал 
„Надежда”. За волейбол-
ната общественост е ясно 
какви са условията за 
провеждане на мачовете 
във въпросното „модерно 
съоръжение”. Освен това 

за този проблем е писано 
неколкократно на страни-
ците на вестник „Славия”, 
но вероятно проблемите 
на българския спорт едва 
ли ще бъдат разрешени 
скоро. 

Най-силният момент 
на „белия” отбор тази есен 
несъмнено е победата 
над „Левски Сиконко” с 3:1. 
Резултатът от този двубой 
дава сериозни надежди 
на „белите” за класиране в 
челната тройка след края 
на редовния сезон. Рутин-
ните успехи с по 3:0 срещу 
„Спартак” (Варна) и „Спар-
так” (Плевен) пък внесоха 
нужното спокойствие в 
младия тим, воден от Сте-

фан Демерджиев. 
В последния мач за 

полусезона славистките 
ще срещнат столичния 
„Академик” и вероятно 
ще запишат нова победа, 
която ще ги остави в под-
ножието на върха в кла-
сирането.

Въпреки поредните 
промени съставът на 
„Славия” отново ще се 

бори за спечелването на 
медали през пролетта 
на 2010 година. „Белите” 
направиха сериозно име 
през последните пет се-
зона, като добавим ис-
торическите ценности 
на клуба и спокойната 
обстановка за работа, 
всички предпоставки 
за призово класиране в 
плейофите са налице.

Ледени спортове Волейбол18 19

Мачът между „Славия” и ЦСКА отново беше ос-
порван, но този път „белите” отстъпиха пред по-
опитния си съперник  

Състав на женския отбор за сезон 
2009-10: 

3. Ася Динова, 4. Виктория Йовчева-капитан, 5. 
Даниела Тодорова-Тюрел, 7. Бояна Димитрова, 8. 
Габриела Айшинова, 9. Радостина Струмина-либе-
ро, 12. Виолина Николова, 13. Евгения Димова, 15. 
Александра Делчева, 16. Елена Георгиева

Женският отбор на „Славия” 
отново има шансове за медал

Мачове на женския отбор
Статистика:

1 кръг
 „Славия”  – „Марица”  – 1:3 (23:25, 13:25, 25:13, 15:25)

2 кръг 
„Локомотив” (София) – „Славия” – 3:1 (27:29, 25:19, 25:22, 25:22)

3 кръг
„Славия” – „Спартак” (Варна) – 3:0 (25:15, 25:17, 25:18)

4 кръг
„Левски Сиконко” – „Славия” – 1:3 (25:19, 20:25, 15:25, 23:25)

5 кръг
„Славия” – „Спартак” (Плевен) – 3:0 (25:21, 25:18, 25:16)

6 кръг
ЦСКА – „Славия” – 3:0 (25:18, 27:25, 25:15)

предстоящ мач
7 последен кръг

19 декември, 17 часа, зала „Панайот Пондалов”
„Славия” – „Академик” (София) 

Състав на мъжкия отбор на 
„Славия” за сезон 2009-10: 
1. Мартин Божилов-либеро, 2. Любомир Йотов, 
4. Иван Димитров, 5. Венцислав Рагин, 6. Борис 
Георгиев, 7. Иван Дамянов, 9. Григор Василев, 10. 
Кирил Петров. 11. Янко Делчев, 12. Никола Ди-
митров, 13. Георги Ризов, 18. Мартин Спасов

Мачове на мъжкия отбор
Статистика:

1 кръг
„Пирин Балканстрой” – „Славия” – 3:1 (25:21, 
15:25, 25:16, 25:19)
2 кръг
„Славия” – „Левски Сиконко” – 1:3 (23:25, 22:25, 
25:19, 21:25)
3 кръг
„Монтана” – „Славия” – 3:2 (21:25, 25:22, 26:24, 
10:25, 19:17)
4 кръг
„Славия” – „Арда” – 1:3 (9:25, 25:19, 20:25, 22:25)

предстоящ мач
7 последен кръг

18 декември, 17 часа, зала „Панайот Пондалов”
„Славия” – „Лукойл Нефтохимик”

мъжкият отбор записа стойностна победа 
срещу „марек” Турнир „Атаро клима”

„Славия” – „Лукойл Нефтохимик” – 1:3 (20:25, 
21:25,  25:20, 13:25)
„Арда” – „Славия” – 3:1 (20:25, 29:27, 25:20, 
25:21)
„Славия” – „Монтана” – 3:1 (20:25, 25:18, 25:23, 
25:20)
„Левски Сиконко” – „Славия” – 3:1 (18:25, 25:16, 
25:20, 25:15)
„Славия” – ЦСКА – 0:3 (20:25, 21:25, 17:25)
„Славия” – „Марек Юнион Ивкони” – 3:2 (25:23, 
25:27, 25:15, 23:25, 15:10)
„Славия” – „Пирин Балканстрой” – 0:3 (21:25, 
11:25, 17:25)
6 кръг
ЦСКА – „Славия” – 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:10)

Евгения Радано-
ва от клуб „Айс пик” 
спечели титлата при 
жените на 1000 метра 
в първия кръг от дъ-
ржавното първенство 
по шорттрек (по дис-
танции), което се про-
веде на ст. „Славия” в 
периода 28-29 ноемв-
ри. Победителката на 
500 и 1500 метра е от 
същия клуб - Марина 
Георгиева-Николова.

При мъжете на 500 
и 1000 метра първото 

място стана притежа-
ние на Асен Пандов от 
„Славия”, а на 1500 м. 
златото взе Асен Йор-
данов от „Айс пик”. 
При щафетите призь-
ори станаха мъжете и 
жените на „Айс пик”.

При юношите на 
1000 метра титлата 
грабна Цветан Цан-
ков („Славия”), пред 
Тони Попов („Ледени 
звезди”) и Евгени До-
чев („Айс пик”). При 
девойките на същата 
дистанция първа от-

ново е състезателка 
на „Славия” - Нели 
Цанкова. На втора и 
трета позиция завър-
шиха съответно Дая-
на Янева („Славия”) и 
Петя Георгиева („Айс 
пик”).

Следващият кръг 
на шампионата ще се 
състои в края на яну-
ари 2010 г.

Страницата 
подготви:

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Шорттрек
злато за „белите” при мъжете, 
юношите и девойките

Фигурно пързаляне

Бронз за Калоян Георгиев
и Славяна Ценова в Лион!

Калоян и Славяна със своята треньорка Оксана 
Потдикова

Димитър Личев 
и Кристина 
Тремасова вече 
са в обсега на 
вниманието на 
съдиите
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Илиян Алдев е един 
от най-известните 
футболисти на 
“Славия”. За любимия 
“бял” клуб Джери 
изигра в “А” група 306 
мача и вкара 55 гола. 

Всичко най-интересно 
от неговите 
спомените и най-
вълнуващите му 
мигове с “бялата” 
фланелка, може да 
намерите на стр. 14-15.

Екипът на вестник “Славия” отбеляза подобаващо излизането на брой номер 100. 
Журналистите от изданието събраха на мило тържество, едни от своите най-верни приятели. 
Хората, които с толкова много вяра в славистката идея правим за вас “белия” вестник вече 
почти цяло десетилетие: отляво надясно: Иван Жиков, Асен Даскалов, Ганчо Гатев, Николай 
Кръстев, Камен Огнянов, Калоян Атанасов, Ангел Славчев, Свободан Александров.  

Още за тържеството на стр. 10-11
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