
селекция извършена 
зимата, и със запаз-
ването на ключовите 
фигури в състава. От-
борът на „Славия” има 
възможност за атака 
и на купата на Бълга-
рия, едно състезание, 
в което „белите” имат 
редица успехи. Това, че 
тимът воден от Велис-
лав Вуцов ще играе на 
два фронта, не трябва 
да ни притеснява. В ис-
торически план почти 
винаги, когато „Славия” 
е печелила купата, се е 
класирала на предни 
позиции и в шампио-
ната. А нали и послед-
ният случай бе такъв, 
златният дубъл от 1996 
година. Затова съвсем 
резонно надеждите 
на „белите” фенове са 
отправени към спе-
челване на купата и 
заемане на възможно 
най-предно класиране 
в шампионата. Този път 
и игрови възможности 
за това, не липсват. На 
добър час!  

Славистът по 
природа е оп-
тимист и пос-

реща всяка футболна 
пролет с нова надеж-
да. Този път положи-
телните очаквания 

на привържениците 
на най-стария роден 
клуб са повече от ос-
нователни. Финалните 
акорди на есента да-
доха основание да се 
очаква не само поглед 

към челото, но и реал-
на атака на призовите 
места. Освен добрия 
точков актив играчите 
на „Славия” този път 
имат и редица футбол-
ни аргументи за това. 

За разлика от други го-
дини и ръководството 
отправя реален взор 
към Европа. И с фи-
нансовата си стабил-
ност, и с доста добрата 
за родните стандарти 
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Уважаеми читатели, в този брой ви срещаме 
със Светослав Петров Петров. Макар само 
на годинка и три месеца малкият Светльо се 
гордее, че е пето поколение славист за ра-
дост  най-вече на дядо си, Светослав Стефанов 
Кръстев, на когото е кръстен. 

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

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

Началото на 2010 годи-
на за n-ти път е белязано от 
големите надежди за пос-
тигането на позабравените 
успехи с марка „Славия”. На 

пръв поглед нещата около 
„белите” след половината 
първенство са идентични 
със ситуацията, в която се 
намира клубът в последни-
те повече от 10 години. Сед-
мата позиция след изигра-
ните 15 мача и активът от 
24 точки правят всичко на 
„Овча купел” да изглежда 
познато и предсказуемо. 
Най-сериозният аргумент 
против предвидимостта на 
посредственото представя-
не на настоящия бял тим е 
треньорското ръководство 

и в частност присъствието 
на старши треньора Велис-
лав Вуцов. След идването му 
през лятото на 2009 година 
„белите” футболисти започ-
наха да напомнят за хъса, 
себераздаването и огром-
ната мотивация, типични за 
„Славия” в близкото и далеч-
но минало. Това, допълнено 
с привличането на подхо-
дящите нови попълнения, 
предполага, че славистите 
ще бъдат един от най-со-
лидните отбори в България 
през сезон 2009-2010.

Именно селекцията през 
настоящата зима и инер-
цията от победи, набрана 
в последните седмици на 
есенния полусезон, би тряб-
вало да дадат необходимо-
то самочувствие на класни-
те футболисти на „Славия”. С 
трансферите на Франсиско 
Алберони, даниел Пеев, Пе-
тър димитров, Александър 
Томаш, Илия Илиев (евен-
туално) и Павел Мочалин 
„белите” придобиват вид, 
който може да опровергае 
с игрите си дори и най-го-
лемите футболни скептици 
у нас. Присъствието на Жу-
ниор, Тодор Колев, Алек-
сандър Младенов, Галин 
Иванов, Николай дюлгеров, 
Йордан Петков, Стив ренет, 
райс Мболи и всички ос-
танали прави от „Славия” 
един изключително силен и 
много труден за побеждава-
не състав. дългата резервна 
скамейка и конкуренцията 

за всеки един пост в тима 
също са основни козове в 
работата на Велислав Ву-
цов. Създадената сплав от 
млади-качествени футбо-
листи и опитни играчи със 
сигурност ще притеснява 
съперниците в хода на се-
зона. От друга страна енер-
гията и огромното желание, 
вложени от старши треньо-
ра, не могат да не изиграят 
положителна роля за пред-
ставянето на отбора през 
пролетта. 

Началото на футболната 
пролет в България е съвсем 
близо и за разлика от други 
години славистите продъ-
лжават участието си на два 
фронта. В първенството 
8-кратните шампиони на 
страната се намират на едва 
четири точки от третото 
място. На четвъртфиналите 
в турнира за национална-
та купа възпитаниците на 
Велислав Вуцов ще се изп-
равят срещу втородивизи-
онния „Чавдар” (Етрополе) 
и имат абсолютно всички 
шансове да продължат в 
следващия кръг. 

Освен това в неблаго-
приятните във финансово 
отношение времена „Сла-
вия” разполага с необходи-
мата стабилност, за разлика 
от набедените грандове 
„Левски” и цСКА. На фона 
на безкрайните и грижливо 
скрити дългове на „черве-
ните” и на кризата, в която 
изпаднаха „сините”, „белият” 
клуб няма никакви пробле-
ми с парите, плащанията и 
заплатите. Това е още един 
аргумент в полза на теори-
ята, че Вуцов ще има всички 
шансове да изведе „Славия” 
до ново участие в европей-
ските клубни турнири и да 
запише името си в история-
та на най-стария български 
клуб.  

Асен ДАСКАЛОВ

Ситуацията в „Славия” 
дава необходимите 
предпоставки за успех   

Банкова сметка на Национален клуб на слависта: 
Уникредит Булбанк  

IBAN: BG19UNCR76301051491150 
BIC: UNCRBGSF

сПомощестВуВатели и съратниЦи:
Благодарности на Николай Кръстев, Илиян 

Петров, Васил Йотов, Борислав Стоянов, Влади-
мир Симеонов, Лазар Ханджиев, Йордан Томов, 
Георги Личев, Антон Вълков и Александър Вуй-
чев за помощта и съпричастността по осигуря-

ване излизането на в. “Славия” през 2010 г.

От Франсиско Алберони, 
едно от новите лица в 
състава на „Славия” се 
очаква да подсили напада-
телната мощ на отбора

ХотелсКи КомПлеКс
"ФредериК Жолио КЮри"

 "Св. св. Константин и Елена", 
 гр. Варна,  предоставя всички възможности за 

конгресен, морски и балнеотуризъм.
Подарете си спокойствие, 

за да усетите силата на живота. 
Заедно ще сме и в бизнеса!

Тел.: 052/36-11-61 и 0878/949-660
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готовност да списва 
вестника 

и без минималните 
възнаграждения, ко-
ито получава, както 
беше в началните ня-
колко години от исто-
рията на в. “Славия”.

Пишем тези редове 
само, за да обясним 
обстановката и да ка-
жем – излизането на 
брой 102 е успех за 
всички слависти, чи-
татели и журналисти. 
добре би било, без 
това да се превръща 
в самоцел, да се пре-
дизвика и една диску-
сия за бъдещето на в. 
“Славия” и за начина, 
по който ще се финан-
сира и след 2010 годи-
на. Както по страни-
ците на вестника, така 
и в сайта на НКС.

Защото стогодиш-
нината наближава 
и бялата трибуна не 
трябва да губи до-
стойния си глас.

Екип на 
в. „Славия”

държите в ръ-
цете си пър-
вия брой на 

в. “Славия” за 2010 
година. Само по себе 
си това не би трябва-
ло да е кой знае как-
во събитие, след като 
вестникът е под № 
102 във вече десетго-
дишната история на 
независимото клубно 
издание. Но с оглед 
събитията, развили 
се около в. “Славия” 
през декември и яну-
ари, появата на брой 
102 си е голям успех. 
Защото тя маркира, че 
бялата трибуна няма 
да заглъхне поне до 
края на годината.

две седмици, след 
като с прекрасно тъ-
ржество бе отбеля-
зан юбилейния сто-
тен брой на вестника 
дойде студеният душ 
– най-твърдият рек-
ламодател през го-
дините на в. “Славия” 
декларира, че от-
тегля подкрепата си 
през 2010 г. въпреки 
подписания договор 
още преди 12 месеца. 
Съзнателно не навли-
замe в детайли, кои-
то не представляват 

интерес за феновете 
на “белите”, но е факт 
– отвори се, не - по-
скоро зейна, огром-
на дупка в бюджета 
на вестника. Това на 
практика означаваше, 
че според най-гру-
би сметки вестникът 

щеше да разполага 
със средства, които 
гарантират 

само около 25 % 
от планирания 
бюджет 

за предстоящата го-

дина. И то при повсе-
местно и резонно за-
тягане на колана във 
времената на криза.

В тази ситуация ди-
лемата бе – спиране, 
най-вероятно завина-
ги, на в. “Славия” или 
нова поредна борба 
за спасяването му. 
Процесът по издир-
ване, уговаряне и бук-
вално търсене на пари 
от верни слависти 
продължи близо два 
месеца. Но приключи 
с успех и в момента 
е факт – осигурени 
или поне са догово-
рени малко над 80 % 
от средствата, необ-
ходими за издаването 
на вестника през 2010 
година. Което ни дава 
увереност да продъ-
лжим и в течение на 

времето да добавим 
към бюджета липсва-
щите пари. Иска ни се 
да вярваме, че и про-
дажбите ще се увели-
чат – бъдете сигурни, 
че левчето, което ре-
довно давате за вест-
ника, отива единстве-

но и само за подкрепа 
на бялата кауза.

Иска ни се да вярва-
ме, че и този път в. 
“Славия” прескочи фи-
нансовата яма. Затова 
и през цялата година 
наред с рекламите ще 
публикуваме и имена-
та на спомоществова-

Отново сме заедно

Посоки 3
телите и съратниците 
на вестника без уси-
лията и средствата, 
на които неговото 
излизане би било не-
възможно. Същото се 
отнася и за верния ре-
дакционен колектив, 
изразил 

Брой Първи на в. „Славия”, юбилейният номер 100 на слависткото издание и почет-
ния плакет връчен от ПФК „Славия” 1913 АД на екипа на вестника
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По всичко личи, че 
2010 година ще е по-
особена за футболис-
ти, треньори, фенове 
и ръководители на 
“Славия”. 2009-а за-
върши по наистина 
щастлив начин за “бе-
лите”, а стилът на 
игра, демонстриран 
в последните мачове 
от първенството и 
турнира за купата, 
накара запалянков-
ците да мечтаят за 
първи значим успех на 
тима през новия век. 

Приповдигнато-
то настроение 
се усещаше още 

на първата тренировка 
за годината. Велислав Ву-
цов обаче охлади ентуси-
азма, като обяви, че лич-
но Венцеслав Стефанов 
му е забранил да говори 
за цели и го е заплашил 
със солена глоба, ако го 
направи. Вуцов си поже-
ла да не загуби нито един 
мач до лятото. “Ако това 
стане, ще помоля Вен-
ци да се обади на „Ман-
честър” (Юнайтед) и да 
им каже дядо Сър да си 
подава оставката, за да 
назначат мен”, пошегува 
се наставникът. 

Но хуморът и закачки-
те бяха набързо забраве-
ни на първия лагер във 
Варна. Изключително 
тежките метеорологични 
условия – снежни бури, 
силен вятър и сибирски 
студ, отказаха играчите 
от тренировки на откри-
то и те водеха занимани-

ята си главно в хотела, в 
който бяха отседнали. И 
тъй като времето няма-
ше изгледи да се оправи, 
“белите” решиха да се 
върнат преждевременно 
в София. Уговорените за 
морската столица мачо-
ве пропаднаха, а набър-
зо бе уреден спаринг в 
столицата.

Кошмарът “Ботев” 
(Криводол)

Мачът с втородиви-
зионния клуб, елимини-
рал през миналия сезон 
“Славия” за Купата на 
България, бе изключи-
телно слаб. Премръзна-
лите 50-ина зрители на 
изкуствения терен на 
“Овча купел” бяха при-
нудени да гледат как 
любимците им изпитват 
кански мъки в организи-
рането на атаки и правят 
елементарни грешки в 
защита. Мнозина от тях 
си спомниха за срама, 
преживян преди година 
и половина; за щастие 
сега играчите на “Ботев” 
не се и опитаха да вка-
рат гол, и да запишат 
нов велик успех в клуб-
ната си история. Пред-
ставянето на столичани 
вбеси Велислав Вуцов, 
който определи играта 
като “меко казано, тра-
гедия”. Единственото, 
което ще се запомни от 
двубоя, бе неофициал-
ният дебют на даниел 
Пеев и Франсиско Ал-
берони след почивката. 
В игра се появиха и два-
мата бразилци на проби 
– защитникът Оливейра 
и нападателят райс, но 

не впечатлиха с нищо. 

отлично срещу 
“марек”

Съвсем преобразен 
изглеждаше “белият” от-
бор само три дни по-къс-
но, когато на “Овча купел” 
гостува “Марек”. Преди 
почивката дошлият от 
“Берое” Петър димитров 
и Жуниньо тотално раз-
винтиха защитата на дуп-
ничани. Въпреки това на 
“Славия” му трябваше по-

Подготовка4

Александър Младенов и съотборниците му изжи-
вяха нов кошмар срещу “Ботев” (Криводол)  
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Слабо с Криводол,
силно с Терек
“славия” започна лошо в контролите, 
но постепенно отборът набира скорост

ловин час, за да стигне до 
гол. След куп пропуски в 
32-ата минута димитров 
финтира бранител и 
стреля; топката се отби 
в гредата, а притичалият 
Жуниньо технично я про-
муши в мрежата. до края 
на полувремето димит-
ров също записа името 
си сред голмайсторите, 
след което асистира за 
третото попадение, дело 
на юношата Иван Иванов. 
“Марек” върна един гол от 
дузпа след невнимателна 
проява на дреновички в 
пеналта. Влезлите на по-
чивката играчи пък съв-
сем отказаха опонентите 
си. две попадения наниза 
радослав рангелов, който 
след дълго лечение на 
контузия отново е готов 
за игра. При 4:1 пък дани-
ел Пеев си позволи арис-
тократично да изпусне 
дузпа, с което си спечели 
подигравки от страна на 
Вуцов. След петия гол 
“белите” понамалиха тем-
пото, позволявайки на 
дупничани да стигнат до 
втори гол. Все пак в края 
на мача резултатът стана 
6:2, когато притесненият 
от райс защитник Соко-
лов вкара топката в собс-
твената си врата. 

Бърз удар срещу 
“Ком-миньор”

И следващият съпер-
ник на “Славия” в конт-
ролите – “Ком-Миньор” 
от Берковица, също си 
тръгна с пълна кошница 
от София. И макар Ал-
берони, Ортега и Галин 
Иванов да пропиляха 
страхотни възможности 
през първото полувре-
ме, през второто само 
в рамките на 35 минути 
“белите” забиха пет гола 
в противниковата врата. 
С основна заслуга за това 
бе Жуниньо, който за по-
реден път демонстрира, 
че е в страхотна форма. 
Той откри резултата в 49-
ата минута, последва по-
падение на даниел Пеев, 
а след асистенция на бра-
зилеца димитров покачи 
на 3:0. И халфът дюлге-

И в зимните контро-
ли Жуниор Жуниньо 
доказа, че се намира в 
страхотна форма   
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ров се разписа от дузпа, 
а крайното 5:0 оформи 
яшар, отново след цент-
риране на Жуниньо. 

На следващия ден 
“белите” заминаха за Ан-
талия, а феновете бяха 
останали с противоречи-
ви чувства от видяното в 
двубоите. Предстояха ма-
чове срещу класни чуж-
дестранни съперници, в 
които щеше да се види 
доколко тимът е готов да 
посрещне големите оча-
квания в “А” група. 

съдийска гавра 
срещу “терек”

Първият двубой на 
“Славия” на турска земя 
противопостави “белите” 
на “Терек” на Благой Ге-
оргиев. Столичани, чиито 
бюджет със сигурност е 
десетки пъти по-малък 
от този на руснаците, 
се представиха съвсем 
равностойно и дори на 
моменти надделяваха 
над съперника. реферът 
с култовото име Майкъл 
радионенко обаче на-
прави всичко възможно 
да подпре чеченския тим. 
Той подмина две 100-про-
центови дузпи, по една за 
всяко полувреме, и с вся-
ко свое отсъждане дава-
ше да се разбере, че няма 
да позволи българите да 
спечелят срещата. Единс-
твеният гол вкара Асил-
даров в средата на пър-
вата част. В последните 
15 минути пък “Славия” 
бе абсолютният господар 
на терена, но Галин Ива-
нов и Ортега направиха 
уникални пропуски. 

Вуцов бесен след 
“хикс” с украинци

Вторият мач в Анта-
лия бе срещу украинския 
“Карпати”. “Белите” опре-
делено не бяха на ниво-
то, демонстрирано срещу 
“Терек”. Преди почивката 
те се справиха с опонен-
та си, а французинът ре-
нет откри резултата. Ня-
колко от влезлите през 
втората част играчи оба-
че тотално разочароваха, 
а върхът бе автоголът, 
който си заби Борислав 
Георгиев в последната 
минута. “Оттук нататък 
ще избистрям титуляр-

ния състав. Някои само 
ще гледат отстрани и ще 
ръкопляскат”, закани се 
Вуцов, афектиран от из-
пълненията на четирима-
петима състезатели. 

руски гамени 
бият съдия

Най-големият скандал 
в контролите на “белите” 
бе на двубоя с руския 
“Анжи” (Махачкала). След 
интересно и динамично 
първо полувреме, в кое-
то Жуниньо откри за бъ-
лгарите, а Кубе изравни, 
през втората част стана 
напечено. Алберони вка-

ра гол в 55-ата минута, 
а шефът на дагестанс-
кия клуб побесня зара-
ди това, че бразилецът 
е продължил да играе, 
докато негов футболист 
е лежал на земята. Той 
открито призова своите 
играчи да се саморазпра-
вят с украинския рефер. 
На терена настана меле, 
а съдията отнесе удари. 
Така мачът завърши пре-
ждевременно, а никой от 
“белия” лагер не може-
ше да повярва, че това 
се случва на приятелска 
среща в 2010 година. 

самба 
срещу румънци

На 13 февруари “Сла-
вия” трябваше да срещне 
украинския “Металист”, 
който обаче в последния 
момент отклони провер-
ката. “Белите” реагираха 
мигновено и уредиха 
две проверки за същия 
ден – срещу румънския 
“Астра” (Плоещ) и срещу 

сръбския “Войводина” 
(Нови Сад). Срещата със 
северните ни съседи не 
започна добре за сто-
личани, които получиха 
гол в 26-ата минута след 
разбъркване при кор-
нер. После отново дойде 
времето на Жуниньо. Той 
сам изработи и реали-
зира дузпа за 1:1 и при 
този резултат двата тима 
се оттеглиха на почивка. 
Секунди след подновя-
ването на играта ромат от 
румънците си позволи да 
удари без топка Ортега, 
за което бе изгонен. От 
отсъдения фаул Жуниньо 
отново демонстрира кла-

са – 2:1. Третият гол 
за “Славия” също бе 
дело на бразилец. 
Пеев напредна от-
дясно и центрира, 
а Алберони откло-
ни топката в мре-
жата. В ответната 
атака бе оформено 
крайното 3:2, като 
от дузпа бе точен 
Стратила. Лошата 
вест за Вили Вуцов 
бе, че Жозеф ренет 
се контузи и напус-
на принудително. 

Потъване 
на “титаник”

Втората контрола на 
“белите” за деня с “Войво-
дина” се състоя на терена 
на хотела с култовото име 
“Титаник”. Експеримен-
талната формация на Ве-
лислав Вуцов, в която се 
включиха юношата дей-
вид Пенчев, най-новото 
попълнение Павел Моча-
лин и вратарят от школа-
та Мартин Минев, не успя 
да се противопостави 
на третия в сръбското 
първенство. Мудрински 
и Какай набързо реали-
зираха два гола преди 
почивката, възползвайки 
се от грешките на неопит-
ния страж. През втората 
част Галин Иванов върна 
едно попадение, но Сми-
лянич и Новакович също 
се разписаха, правейки 
поражението разгром-
но. Завърналият се след 
контузия Колев оформи 
финалното 2:4.

до края на лагера в 
Анталия остава мач с 
“ОФК Београд”, а “бели-
те” ще бъдат официал-

но представени срещу 
“Черноморец” в събота. 
И въпреки колебливите 
игри в началото е видно, 
че тимът на Вили Вуцов 
набира скорост. А с оглед 

на състоянието на кон-
куренцията в “А” група 
няма да е изненада, ако 
отборът се превърне в 
един от водещите у нас 
напролет. 

Подготовка 5

СТАТИСТИКА
27 януари 2010 година

“славия” - “Ботев” (Криводол) 0:0
“славия”: Е. Петров, дяков, Петков, Оливейра, дреновички, Н. 
Петров, Илиев, Гонсалес, Г. Иванов, Младенов, райс (М’Боли, ранге-
лов, ренет, Б. Георгиев, р. Петров, Пеев, яшар, И. Иванов, Алберони, 
Здравков, Жуниньо).
ст. “славия”, изк. Терен, 50 зрители.

30 януари 2010 година
“славия” - “марек” 6:2

“славия”: М’Боли, дреновички, Oливейра, ренет, р. Петров, дюл-
геров, яшар, И. Иванов, Гонсалес, димитров, Жуниньо (Е. Петров, 
дяков, Пенчев, Б. Георгиев, рангелов, Н. Петров, Пеев, Илиев, 
Алберони, Здравков, райс).
Голмайстори: 1:0 Жуниньо (32), 2:0 димитров (39), 2:1 данаилов 
(42-дузпа), 3:1 И. Иванов (43), 4:1 рангелов (51), 5:1 рангелов (59), 5:2 
Кралев (67), 6:2 Соколов (87-автогол).
съдия: Таско Тасков.
Жълт картон: Н. Петров.
ст. “славия”, изк. терен, 200 зрители.

02 февруари 2010 година
“славия” - “Ком-миньор” 5:0

“славия”: Кунчев, дяков, Б. Георгиев, ренет, р. Петров, Н. Петров, 
Пенчев, Г. Иванов, Младенов, Алберони, Ортега (Е. Петров, дре-
новички, Оливейра, Огнянов, Ив. Иванов, рангелов, дюлгеров, 
Илиев, яшар, димитров, Пеев, Жуниньо, Гонсалес).
Голмайстори: 1:0 Жуниньо (49), 2:0 Пеев (54), 3:0 димитров (65), 
4:0 дюлгеров (78-дузпа), 5:0 яшар (84).
съдия: Георги Игнатов.
ст. “славия”, изк. терен, 100 зрители.

06 февруари 2010 година
“славия” - “терек” (Грозни) 0:1

“славия”: Е. Петров, дяков, Петков, Мочалин, р. Петров, Н. Петров, 
Б. Георгиев, Алберони, Илиев, димитров, Жуниньо (М’Боли, дюл-
геров, яшар, Г. Иванов, Младенов, рангелов, Ортега, Томаш).
Голмайстор: 0:1 Асилдаров (29).
съдия: Майкъл родионенко.
Жълт картон: Н. Петров.
ст. “аркадия”, Анталия, 50 зрители.

09 февруари 2010 година
“славия” - “Карпати” (лвов) 1:1

“славия”: М’Боли, Томаш, ренет, Петков, рангелов, Н. Петров, 
Пеев, Илиев, Алберони, Г. Иванов, Жуниньо (дяков, Огнянов, Мла-
денов, дюлгеров, Ортега, Гонсалес, Б. Георгиев, Мочалин, Колев).
Голмайстори: 1:0 ренет (29), 1:1 Б. Георгиев (89-автогол).
съдия: Ахмед Мехмед.
Cт. “Корнелия”, Анталия, 50 зрители.

10 февруари 2010 година. 
“славия” - “анжи” (махачкала) 2:1 (прекратен)

“славия”: М’Боли, Томаш, Мочалин, ренет, Б. Георгиев, дюлгеров, 
яшар, Пеев, Илиев, димитров, Жуниор (Ортега, Петков, Н. Петров, 
Алберони)
Голмайстори: 1:0 Жуниньо (10), 1:1 Кубе (45), 2:1 Алберони (55).
Жълт картон: дюлгеров.
Червен картон: дюлгеров.
ст. “аркадия”, Анталия, 30 зрители.

13 февруари 2010 година
“славия” – “астра” (Плоещ) 3:2

“славия”: М’Боли, Томаш, ренет (77 – Огнянов), Петков, Георгиев, 
Н. Петров, Пеев, Илиев, Алберони, Ортега, Жуниньо (60 – Колев).
Голмайстори: 0:1 Ария (26), 1:1 Жуниньо (37-дузпа), 2:1 Жуниньо 
(47), 3:1 Алберони (65), 3:2 Стратила (67-дузпа).
Жълт картон: Томаш.
ст. “аркадия”, Анталия, 50 зрители.

13 февруари 2010 година
“славия” – “Войводина” (нови сад) 2:4

“славия”: Минев, дяков, Мочалин, Пенчев (46 – Огнянов), р. 
Петров, дюлгеров (44 – Здравков), яшар, Гонсалес, Младенов, Г. 
Иванов, димитров (88 – Колев).
Голмайстори: 0:1 Мудрински (21), 0:2 Какай (42), 1:2 Г. Иванов (84), 
1:3 Новакович (88), 1:4 Смилянич (90), 2:4 Колев (90+3).
съдия: Сердар Бичикчи.
ст. “титаник”, Анталия, 50 зрители.

Борислав Георгиев игра 
стабилно в контролите, 
но срещу “Карпати” 
(Лвов) си вкара автогол  
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даниел Пеев

Мнозина се шегуват, 
че новото попълнение на 
“Славия” даниел Пеев при-
лича повече на студент в 
Оксфорд, отколкото на фут-
болист. И наистина, извън 
терена е трудно да познаем, 
че братът на Георги Пеев 
се занимава с точно този 
спорт. Никой обаче не може 
да отрече, че полузащитни-
кът, дошъл от “Пирин”, е на-
истина класен играч. През 
миналия шампионат и през 
есента на този именно дани 
бе човекът, който носеше 
благоевградския “Пирин” на 
гърба си. Головете му за “ор-
летата” пък бяха рядко кра-
сиви и будеха възхищение 
дори у неутралния запалян-
ко. роденият на 6 октомври 
1984 година Пеев е и лидер 
в класацията по асистенции 
в “А” група, където дели пър-
вото място с друг състезател 
на “белите” - Галин Иванов. 

Петър димитров
Нападателят, дошъл от 

“Берое”, може да се похвали, 
че е част от отбора на цСКА, 
победил преди четири го-
дини и половина актуал-
ния европейски шампион 
“Ливърпул” насред неговия 
“Анфийлд”. разбира се, след 
това димитров изпадна в 
страхотна дупка, от която 
не съумя да излезе нито 

при „червените”, нито във 
“Вихрен”, където продължи 
кариерата си. Откакто Или-
ан Илиев го прибра в Стара 
Загора обаче, роденият на 
28 февруари 1982 година 
футболист изживява вто-
рата си младост на терена. 
Особено през есента на 
този сезон той бе основ-
ният двигател на “Берое” и 
има голяма заслуга за това 
заралии да се превърнат в 
абсолютния хит на сезона. 
Вкара гол при паметната 
победа на “зелените” срещу 
“Левски” на “Герена”. Всички 
очакват да направи това и с 
“белия” екип. 

илия илиев

Халфът Илия Илиев е до-
статъчно добре познат на 
всички фенове на “Славия” 
от престоя си от 2006 до 
2008 година на “Овча купел”. 
Макар че наскоро навър-
ши 35, футболистът винаги 
може да е полезен на тима 
с брилянтната си техника, 
отличните изпълнения на 

преки свободни удари и ши-
рокия поглед върху играта, 
даващ му възможност да 
взима нестандартни реше-
ния на терена. С него обаче 
е свързан и най-големият 
скандал на зимния транс-
ферен период в България. 
Въпреки че има да получа-
ва няколко десетки хиляди 
лева от “Сливен” заради не-
изплатени възнаграждения 
и траншове, Илийката не 
успя да скъса договора си 
пред Арбитражния съд на 
БФС по вина на клуба. При-
чината за това е очевидна 
– т.нар. “съд” е подчинен на 
футболния съюз, където 
вицепрезидент е босът на 
“войводите” Йордан Лечков. 
Илиев най-вероятно ще се 
обърне към граждански 
съд, където без проблеми 
ще прекрати отношенията 
си със сливналии и ще под-
пише с “белите”. 

александър томаш

Защитникът е поредният 
опитен футболист, когото 
Велислав Вуцов привлича 
в състава. Той е роден на 2 
септември 1978 г. , а в кари-
ерата си освен през цСКА 
мина през “Металург” (Запо-
рожие), ОФИ (Крит), “Черно 
море” и ФК “Баку”. В края 
на миналата година Томаш 
успя да осъди азербайджан-
ския клуб и да се освободи 
от него, а Вуцов прецени, че 
той има с какво да помогне 
на “Славия”. Още с идването 
си Томаш заяви, че амбиция-
та му да се докаже с “белите” 

е голяма и че вярва в силите 
на тима да спечели Купата 
на България. 

Павел мочалин

Въпреки че бе обявил, 
че повече няма да привлича 
играчи, минаващи на про-
бен период, Велислав Вуцов 
все пак склони да вземе в 
състава руския защитник 
Павел Мочалин. Бранителят 
се присъедини към “белите” 
по време на лагера в Анта-
лия и участва във всички 
контроли там. Футболистът 
е роден на 26 януари 1989 
година и досега е ритал във 
втория тим на родния си 
“Зенит” (Санкт Петербург). 
За перспективите пред 
него говори и фактът, че 
има мачове за юношеската 
и младежката национални 
формации на страната си. 
договорът му със “Славия” е 
за две години. 

стефано Кунчев
18-годишният вратар 

от частната пловдивска 
школа “Векта” е още една 
инвестиция в бъдещето 
на “Славия”. Засега стра-
жът, който дойде от “Ло-
комотив” (Мездра), няма 
шанс да се бори с кон-
куренцията на титуляря 
раис М’Боли и Емил Пет-
ров, но фактът, че вече 
попадна в полезрение-
то на селекционера на 
младежките национали 
Михаил Мадански, сам 
по себе си говори до-
статъчно. 

Портрети6

За разлика от ми-
нали години, през 
тази зимна пауза 

“Славия” може да се пох-
вали с доста силна селек-
ция. Всички нови попъл-
нения, привлечени от 
Велислав Вуцов и щаба 
му, притежават сериоз-
на класа и несъмнено ще 
повишат нивото на от-
бора. Това е доказател-
ство, че “белите” вече 
са оставили в миналото 
живуркането в средата 
на таблицата и ако не 
тази, то следващата 
година непременно ще 
атакуват челните мес-
та в България. 

Франсиско 
алберони

Безспорно най-об-
съжданото име от зимни-
те покупки на “Славия” е 
бразилецът Алберони. Той 
е роден на 16 май 1984 
година, висок е 177 санти-
метра и любимият му пост 
на терена е офанзивен 
халф. Визитката му е пове-
че от впечатляваща – сред 
десетината отбори, в които 
е преминал в кариерата 
си, личат имената на евро-
пейски колоси като “Бар-
селона” и “Интер”, но също 
и на латиноамерикански 
грандове като “Ботафого”, 
“Вашку да Гама” и “Инде-
пендиенте”. За последно 
Алберони е ритал в “дуке 
де Кашиаш” - същия отбор, 
от който дойде и напада-
телят Жозе Жуниор-Жуни-
ньо. През 2001-а е включен 
в състава на Бразилия за 
световното първенство за 
юноши до 17 години, къде-
то вкарва гол на Франция в 
четвъртфиналите.

Още с появата си на 
“Овча купел” Алберони 
доказа, че нищо от горе-
описаното за него не е слу-
чайно. Той пасна идеално 
на схемата на Велислав 
Вуцов, впечатли с изпълне-
нията си в контролите, а в 
сряда срещу руския “Анжи” 
вкара и първия си гол. 

Зимната селекция
доказва амбицията
новите попълнения несъмнено 
ще повишат нивото на отбор

Франсиско Алберони е 
най-обсъжданото ново 
попълнение на “белите” 

Каквото и да се говори за 
Даниел Пеев, е безспор-
но, че той е много класен 
футболист  

Петър Димитров изжи-
вява втора футболна 
младост

 Завръщането на Илия 
Илиев със сигурност ще 
се отрази добре на “бе-
лите”

Опитът на Александър 
Томаш ще е полезен за 
защитата на “Славия”

 Павел Мочалин е пос-
ледното попълнение на 
“белите””
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„Славия” среща 

три отбора от вто-
рата половина на 
таблицата в първи-
те си три срещи от 
пролетния полусезон 
на родния шампио-
нат. Това са „Спор-
тист” (Своге), нами-
ращ се в зоната на 
изпадащите с едва 
11 точки, „Локомо-
тив” (Мездра), който 
записа успех срещу 
„белите” миналото 
първенство и „Пирин 
Благоевград”, побе-
дил най-стария роден 
клуб с 1:0 в Кюстен-
дил в третия кръг.

На старта на 
п р о л е т н и я 
дял „Славия” 

ще търси реванш за 
изпуснатите две точ-
ки срещу „Спортист” в 
квартал „Надежда” ми-
налата година. Именно 
след този двубой дой-
де и сривът в психика-
та на повечето футбо-
листи и сезонът тръгна 
лошо, със слаби резул-
тати и неубедителна 
игра. „Шоколадите” са 
най-слабият гост в „А” с 
една единствена точка, 
спечелена срещу дру-
гия тотален аутсайдер 
„Ботев” (1:1), и всич-
ко, освен категорична 
„бяла” победа би било 
равносилно на супер-
сензация и психоза в 
букмейкърските пунк-
тове. две от новите им 
попълнения са добре 
познати – нападателят 
Георги Бижев, появил 
се в два сезона като 
играч на „Славия”, как-
то и халфът димитър 
Наков записал 46 мача 
с „белия” екип в пър-
венството. В една от 
последните контроли 
на отбора срещу но-
вака в румънския елит 
„Унирея” (0:0) на вра-
тата пък беше Тодор 
Кючуков. Подготовката 
на тима не включва-
ше проверки срещу 
класни съперници и 
така възпитаниците на 
Стойчо Стоев премери-
ха сили с „Балкан” (1:0) 
и „Чавдар” (Етрополе), 

бъдещият съперник 
на „белите” в турнира 
за Купата на България 
(2:0).

„Локомотив” (Мезд-
ра) е с едва две точки 
повече от отбора на 
Своге в класирането 
и също ще се бори за 
оцеляване. Като до-
макин тимът има само 
седем точки от осем 
изиграни срещи. Сла-
вистите пък трябва да 
се постараят и да опра-
вят баланса си срещу 
„железничарите”, поро-
ден от негативния ре-
зултат в Мездра мина-
лия сезон. „Локомотив” 
няма победа вече в пет 
поредни срещи в „А” 
група и със сигурност 
ще търси нещо пове-
че от достойна загуба. 

Тимът от Искърското 
дефиле стана шампи-
он на традиционния 
турнир „Албена Къп”, 
макар и служебно, 
след като „Берое” не 
се яви на финала. Пре-
ди това момчетата на 
Войн Войнов победиха 
„Спартак” (Варна) с 2:0, 
младежкият национа-
лен отбор на Сиера Ле-
оне с 3:1 и молдовски-
ят „Олимпия” с 2:1, като 
победното попадение 
в 65-ата минута отбеля-
за Кирил джоров, дал 
много на „белия” отбор 
преди години. Първата 
победа на мездранча-
ни в контролите през 
подготвителния пе-
риод пък бе именно 
срещу „Спортист” с 2:1 
с два гола на десислав 

русев. Първият 
гол във вратата 
на „шоколадите” 
в 33-ата минута 
бе изработен от 
добре познатия 
ни Керчев, а в 
89-ата минута от 
треньорския щаб 
на Своге претен-
дираха за дузпа 
за удар в ръката 
на бранителят 
Кавдански, който 
до преди няколко 
месеца бе част от 
първия отбор на 
„Славия”. 

В меката на 
зимните под-
готвителни ла-
гери Анталия, 
„Пирин Благоев-
град” победи бе-
ларуския „Шахть-
ор” (Солигорск) с 
1:0, като това бе 
първа победа за 

тима, воден от Стефан 
Грозданов. Гола 
отбеляза Зоран 
Златковси, кой-
то през 2008 
година записа 
седем мача и 
един гол в най-
стария роден 
клуб. Преди 
това благоевг-
радчани записа-
ха нулево реми 
с „Борац” (Баня 
Лука), като най-
опасното поло-
жение бе мощен 
удар от волле на 
димитър Воде-
ничаров, юноша 
на „белия” клуб. 
В контролите 
преди това пре-
стижното 1:1 с 
дванайсетия в 
чешкото пър-
венство „Бърно” 
бе помрачено 

Едно безмилостно 
начало и „белите” 
ще гледат към върха

от последвалата загуба 
с 1:3 от втородивизи-
онния румънски „де-
лта” (Тулча). Колорит-
ният шотландец Гран 
Киърм, който беше на 
проби, по всяка веро-
ятност ще бъде осво-
боден, тъй като не впе-
чатли с нищо щаба на 
„орлетата” за близо 40-
минутния си престой 
на терена.

Зажаднялите за фут-
бол „бели” ултраси със 
сигурност ще подготвят 
специално посреща-
не на футболистите на 
представянето на тима 
в контролата с „Черно-
морец”. Те  призовават 
всички останали при-
върженици на „Славия” 
за мощна подкрепа 
още от първите кръго-
ве след подновяването 
на шампионата.

Ангел ГЕОРГИЕВКонтролите са добро мерило, но феновете с нетър-
пение чакат да видят облика на тима в шампиона-
та  

Статистика и 
програма

XVI кръг - 27 февруари (събота), 
14:00 ч., стадион „славия”
„Славия” - „Спортист” (Своге)
(през есента – 1:1)
В последните 5 сезона:
Не са се срещали

XVII кръг - 5 март (петък), 
15:00 ч., стадион „локомотив”:
„Локомотив” (Мездра) - „Славия”
(през есента – 0:1)
В последните 5 сезона:
сезон  Мездра София
2004-2005 - -
2005-2006 - -
2006-2007 - -
2007-2008 - -
2008-2009 1:0 0:0

XVIII кръг - 13 март (събота), 
15:00 ч., стадион „славия”
„Славия” - „Пирин Благоевград”
(през есента – 0:1)
В последните 5 сезона:
сезон  София Благоевград
2004-2005 - -
2005-2006 - -
2006-2007 3:1 1:0
2007-2008 1:0 0:1
2008-2009 2:3 2:3
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XVI кръг
26 февруари 2010 г. (петък), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Литекс” (Ловеч) - 
„Локомотив” (Мездра)
27 февруари 2010 г. 
(събота), 14:00 ч. по ринг 
БГ:
„Ботев” (Пловдив) - „Левски” 
(София)
„Славия” (София) - 
„Спортист” (Своге)
„Миньор” (Перник) - „Пирин 
Благоевград” (Благоевград)
„Сливен” (Сливен) - 
„Монтана” (Монтана)
27 февруари 2010 г. 
(събота), 16:45 ч., по Про 
БГ:
цСКА (София) - „Локомотив” 
(Пловдив)
28 февруари 2010 г. 
(неделя), 14:00 ч, по Про БГ:
„Локомотив” (София) - 
„Берое” (Стара Загора)
1 март 2010 г. (понеделник), 
14:00 ч, по ринг БГ:
„Черно море” (Варна) 
- „Черноморец Бургас” 
(Бургас)

XVII кръг
5 март 2010 г. (петък), 15:00 
ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Мездра) - 
„Славия”
6 март 2010 г. (събота), 
13:00 ч. по ринг БГ:
„Пирин Благоевград” - 
„Литекс”
6 март 2010 г. (събота), 
15:00 ч. по Про БГ:
„Берое” - цСКА
7 март 2010 г. (неделя), 
13:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - 
„Черноморец Бургас”
7 март 2010 г. (неделя), 
15:00 ч. по Про БГ:
„Левски” - „Миньор”*
„Монтана” - „Ботев”
„Спортист” - „Локомотив” 
(София)
8 март 2010 г. (понеделник), 
15:00 ч. по ринг БГ:
„Сливен” - „Черно море”

XVIII кръг
12 март 2010 г. (петък), 
15:00 ч. по ринг БГ:
„Миньор” - „Монтана”
13 март 2010 г. (събота), 
15:00 ч. по Про БГ:
„Славия” - „Пирин 
Благоевград”
„Локомотив” (София) - 
„Локомотив” (Мездра)
„Ботев” - „Сливен”
13 март 2010 г. (събота), 
19:30 ч. по ринг БГ:
цСКА - „Спортист”
14 март 2010 г. (неделя), 
15:00 ч. по ринг БГ:
„Черно море” (Варна) - 
„Локомотив” (Пловдив)
14 март 2010 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
„Литекс” - „Левски”
15 март 2010 г. (понеделник), 
15:00 ч. по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - 
„Берое”

XIX кръг
19 март 2010 г. (петък), 15:00 
ч. по ринг БГ:
„Ботев” - „Черно море”
20 март 2010 г. (събота), 15:00 
ч. по ринг БГ:
„Монтана” - „Литекс”
„Спортист” - „Черноморец 
Бургас”
„Берое” - „Локомотив” 
(Пловдив)
20 март 2010 г. (събота), 19:30 
ч. по Про БГ:
„Левски” - „Славия”
21 март 2010 г. (неделя), 13:00 
ч. по ринг БГ:
„Пирин Благоевград” - 
„Локомотив” (София)
21 март 2010 г. (неделя), 15:00 
ч. по Про БГ:
„Локомотив” (Мездра) - цСКА
22 март 2010 г. (понеделник), 
15:00 ч. по ринг БГ:
„Сливен” - „Миньор”
                   

XX кръг
23 март 2010 г. (вторник), 
15:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - 
„Спортист”
24 март 2010 г. (сряда), 15:00 
ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (София) - 
„Левски”
„Славия” - „Монтана”
„Черно море” - „Берое”
„Черноморец Бургас” - 
„Локомотив” (Мездра)
24 март 2010 г. (сряда), 19:30 
ч. по ринг БГ:
цСКА - „Пирин Благоевград”
25 март 2010 г. (четвъртък), 
15:00 ч. по ринг БГ:
„Миньор” - „Ботев”
25 март 2010 г. (четвъртък), 
19:30 ч. по ринг БГ:
„Литекс” - „Сливен”

XXI кръг
27 март 2010 г. (събота), 15:00 
ч. по ринг БГ:
„Монтана” - „Локомотив” 
(София)
„Локомотив” (Мездра) - 
„Локомотив” (Пловдив)
„Спортист” - „Берое”
27 март 2010 г. (събота), 19:45 
ч. по Про БГ:
„Левски” - цСКА
28 март 2010 г. (неделя), 13:00 
ч. по ринг БГ:
„Миньор” - „Черно море”
28 март 2010 г. (неделя), 15:00 
ч. по Про БГ:
„Ботев” - „Литекс”
„Сливен” - „Славия”
29 март 2010 г. (понеделник), 
15:00 ч. по ринг БГ:
„Пирин Благоевград” - 
„Черноморец Бургас”

XXII кръг
2 април 2010 г. (петък), 16:00 
ч. по ринг БГ: 
„Локомотив” (Пловдив) - 
„Пирин Благоевград”
3 април 2010 г. (събота), 15:00 
ч. по Про БГ:
„Локомотив” (София) - 
„Сливен”
3 април 2010 г. (събота), 19:30 
ч. по ринг БГ:

„Черноморец Бургас” - 
„Левски”
4 април 2010 г. (неделя), 14:00 
ч. по ринг БГ:
„Славия” - „Ботев”
4 април 2010 г. (неделя), 16:45 
ч. по Про БГ:
цСКА - „Монтана”
4 април 2010 г. (неделя), 17:00 
ч.:
„Черно море” - „Спортист”
„Берое” - „Локомотив” 
(Мездра)
5 април 2010 г. (понеделник), 
19:30 ч. по ринг БГ
„Литекс” - „Миньор”

XXIII кръг
9 април 2010 г. (петък), 16:00 
ч. по ринг БГ:
„Миньор” - „Славия”
10 април 2010 г. (събота), 
15:00 ч. по Про БГ:
„Сливен” - цСКА
10 април 2010 г. (събота), 
17:00 ч.:
„Монтана” - „Черноморец 
Бургас”
„Пирин Благоевград” - 
„Берое”
10 април 2010 г. (събота), 
19:30 ч. по ринг БГ:
„Левски” - „Локомотив” 
(Пловдив)
11 април 2010 г. (неделя), 
17:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Мездра) - 
„Спортист”
11 април 2010 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
„Литекс” - „Черно море”
12 април 2010 г. (понеделник), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Ботев” - „Локомотив” (София)

XXIV кръг
13 април 2010 г. (вторник), 
19:30 ч. по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - 
„Сливен”
14 април 2010 г. (сряда), 15:00 
ч. по ринг БГ:
„Славия” - „Литекс”
14 април 2010 г. (сряда), 17:00 
ч. по ринг БГ:
„Берое” - „Левски”
„Черно море” - „Локомотив” 
(Мездра)
„Спортист” - „Пирин 
Благоевград”
„Локомотив” (Пловдив) - 
„Монтана”
15 април 2010 г. (четвъртък), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (София) - 
„Миньор”
15 април 2010 г. (четвъртък), 
19:30 ч. по Про БГ:
цСКА - „Ботев”

XXV кръг
17 април 2010 г. (събота), 
15:00 ч. по Про БГ:
„Славия”- „Черно море”
17 април 2010 г. (събота), 
17:00 ч.:
„Пирин Благоевград” - 
„Локомотив” (Мездра)
17 април 2010 г. (събота), 
19:30 ч. по ринг БГ:
„Левски” - „Спортист”
18 април 2010 г. (неделя), 

15:00 ч. по Про БГ:
„Миньор” - цСКА
18 април 2010 г. (неделя), 
17:00 ч.:
„Ботев” - „Черноморец 
Бургас”
„Монтана” - „Берое”
18 април 2010 г. (неделя), 
19:30 ч. по ринг БГ:
„Литекс” - „Локомотив” 
(София)
19 април 2010 г. (понеделник), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Сливен” - „Локомотив” 
(Пловдив)

XXVI кръг
20 април 2010 г. (вторник), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Мездра) - 
„Левски”
21 април 2010 г. (сряда), 16:00 
ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (София) - 
„Славия”
21 април 2010 г. (сряда), 17:00 
ч.:
„Черно море” - „Пирин 
Благоевград”
„Спортист” - „Монтана”
21 април 2010 г. (сряда), 19:30 
ч. по Про БГ:
цСКА - „Литекс”
22 април 2010 г. (четвъртък), 
17:00 ч. по ринг БГ:
„Берое” - „Сливен”
„Локомотив” (Пловдив) - 
„Ботев”
22 април 2010 г. (четвъртък), 
19:30 ч. по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - 
„Миньор”

XXVII кръг
24 април 2010 г. (събота), 
15:00 ч. по Про БГ:
„Славия” - цСКА
24 април 2010 г. (събота), 
19:30 ч. по ринг БГ:
„Левски” - „Пирин 
Благоевград”
25 април 2010 г. (неделя), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (София) - „Черно 
море”
25 април 2010 г. (неделя), 
17:00 ч.:
„Миньор” - „Локомотив” 
(Пловдив)
„Сливен” - „Спортист”
„Монтана” - „Локомотив” 
(Мездра)
25 април 2010 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
„Литекс” - „Черноморец 
Бургас”
26 април 2010 г. (понеделник), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Ботев” - „Берое”

XXVIII кръг **
30 април 2010 г. (петък), 16:00 
ч. по ринг БГ:
„Берое” - „Миньор”
1 май 2010 г. (събота), 15:00 ч. 
по Про БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - 
„Литекс”
1 май 2010 г. (събота), 19:30 ч. 
по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - 
„Славия”

2 май 2010 г. (неделя), 16:00 ч. 
по ринг БГ:
„Черно море” - „Левски”
2 май 2010 г. (неделя), 18:00 
ч.:
„Локомотив” (Мездра) - 
„Сливен”
„Спортист” - „Ботев”
2 май 2010 г. (неделя), 19:30 ч. 
по Про БГ:
цСКА - „Локомотив” (София)
3 май 2010 г. (понеделник), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Пирин Благоевград” - 
„Монтана”

XXIX кръг
8 май 2010 г. (събота), 18:00 
ч.:
„Славия” - „Локомотив” 
(Пловдив)
цСКА - „Черно море”
„Локомотив” (София) - 
„Черноморец Бургас”
„Литекс” - „Берое”
„Миньор” - „Спортист”
„Ботев” - „Локомотив” 
(Мездра)
„Сливен” - „Пирин 
Благоевград”
„Монтана” - „Левски”

XXX кръг
16 май 2010 г. (неделя), 18:00 
ч.:
„Черно море” - „Монтана”
„Левски” - „Сливен”
„Пирин Благоевград” - 
„Ботев”
„Локомотив” (Мездра) - 
„Миньор”
„Спортист” - „Литекс”
„Берое” - „Славия”
„Локомотив” (Пловдив) - 
„Локомотив” (София)
„Черноморец Бургас” - цСКА

Забележки:
* - на неутрален терен заради 
наказание с лишаване от 
домакинство на „Левски”.
** - възможно е всички 
мачове от кръга да се 
играят едновременно на 2 
май 2010 г., неделя, от 18:00 
ч., съгласно Наредбата за 
първенствата и турнирите 
по футбол в системата на 
БФС, според която срещите 
от последните три кръга се 
играят по едно и също време.

КАЛЕНдАр НА ФЕНА:
3 март 2010 г. (сряда): 
Полша – България (контрола, 
национален отбор).
3 март 2010 г. (сряда): Черна 
гора – България (ЕК, младежки 
национален отбор).
30 март – 7 април 2010 г.: ¼-
финали на Шампионска лига.
31 март 2010 г. (сряда): 
¼-финали за Купата на 
България.
20-28 април 2010 г. – ½-финали 
на Шампионска лига.
28 април 2010 г. (сряда): 
½-финали за Купата на 
България.
22 май 2010 г. (събота): 
финал на Шампионска лига.
Забележка: Датата на 
финала за „Купа България” ще 
се определи допълнително по-
късно.

8 Програмата
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В края на месец февруари 
футболните страсти отново 
ще завладеят възпитаниците 
на „бялата” детско-юношеска 
школа. Младите футболисти 
на „Славия” се представиха от-
лично през есенния полусезон и 
заемат 3 първи, 2 втори и 1 тре-
то в шестте шампионата от 
различните възрастови групи 
в зона „София”. На „Овча Купел” 
постепенно бе изградена най-
добрата база за подрастващи 
в страната и резултатите не 
закъсняват, а ДЮШ на „Славия” 
вече е една от най-добрите в 
България. Възпитниците на 
Радослав Георгиев от старша 
възраст „А” (вижте пълната 
програма) са само на 3 точки от 
лидера „Левски” и ако повторят 
успеха си от есента (победа с 
4:1) съвсем спокойно могат да 
изместят „сините” от върха. 
Юноши старша „Б” и младша 
„Б” са убедителни лидери в сво-
ите групи, а деца „Б” направо 
прегазваха съперниците си с 
огромни разлики. Дублиращият 
тим на „Славия” също се нами-
ра в челото, като единствено 
селекцията ни, участваща в 
Елитната юношеска група, не 
успя да разкрие потенциала си. 
Да пожелаем на „белите” надеж-
ди силна пролет, много голове в 
противниковите врати и шам-
пионска радост!

Юноши старша възраст “A”, 
(родeни 1991г.)

Програма за пролетен полусезон
12 кръг – 25.02. 2010 г. – 14.00 ч.
„Вихрен” (Сандански) – „Славия” 
(София) 
„Миньор” (Перник) – цСКА (София) 
„Септември” (София) – „Локомотив” 
(София) 
„Пирин” (Благоевград) - „Пирин 
2001(Благоевград) 
„Чавдар” (Етрополе) – „Миньор 
1919” (Перник) 
„Левски” (София) – „Академик” 
(София) 

13 кръг – 04.03.2010
15.00 ч. 
„Левски” – „Вихрен” 
„Академик” – „Чавдар” 
„Миньор 1919” – „Пирин” 
„Пирин 2001” – „Септември” 
„Локомотив” – „Миньор” 
цСКА – „Славия”

14 кръг – 11.03.2010 г.
15.00 ч. 
„Вихрен” – цСКА 
„Славия” – „Локомотив” 
„Миньор” – „Пирин” 
„Септември” – „Миньор 1919” 
„Пирин” – „Академик” 
„Чавдар” – „Левски”

15 кръг 
18.03.2010 г. – 15.00 ч. 
„Чавдар” – „Вихрен” 

„Левски” – „Пирин” 
„Академик” – „Септември” 
„Миньор 1919” – „Миньор” 
„Пирин 2001” – „Славия” 
„Локомотив” – цСКА

16 кръг  - 25.03.2010 г.
15.00 ч. 
„Вихрен” – „Локомотив” 
цСКА – „Пирин 2001” 
„Славия” – „”Миньор 1919” 
„Миньор” – “Академик” 
„Септември” – „Левски” 
„Пирин” – „Чавдар”

17 кръг – 01.04.2010 г.
16.00 ч. 
„Пирин” – „Вихрен” 
„Чавдар” – „Септември” 
„Левски” – „Миньор” 
„Академик” – „Славия” 
„Миньор 1919” – цСКА 
„Пирин 2001” – „Локомотив”

18 кръг – 08.04.2010 г.
16.00 ч. 
„Вихрен” – „Пирин 2001” 
„Локомотив” – „Миньор 1919” 
цСКА – „Академик” 
„Славия” – „Левски” 
„Миньор” – „Чавдар” 
„Септември” – „Пирин”

19 кръг – 15.04.2010 г.
16.00 ч. 
„Септември” – „Вихрен” 
„Пирин” – „Миньор” 
„Чавдар” – „Славия” 
„Левски” – цСКА 
„Академик” – „Локомотив” 
„Миньор 1919” – „Пирин 2001”

20 кръг – 22.04.2010 г.
16.00 ч. 
„Вихрен” – „Миньор 1919” 
„Пирин 2001” – „Академик” 
„Локомотив” – „Левски” 
цСКА – „Чавдар” 
„Славия” – „Пирин” 
„Миньор” – „Септември”

21 кръг – 29.04,2010 г.
16.00 ч. 
„Миньор” – „Вихрен” 
„Септември” – „Славия” 
„Пирин” – цСКА 
„Чавдар” – „Локомотив” 
„Левски” – „Пирин 2001” 
„Академик” – „Миньор 1919”

22 кръг – 06.05.2010 г.
17.00 ч. 
„Вихрен” – „Академик” 
„Миньор 1919” – „Левски” 
„Пирин 2001” – „Чавдар” 
„Локомотив” – „Пирин” 
цСКА – „Септември” 
„Славия” – „Миньор”
Забележка: ЗС на БФС – София си 
запазва правото на промени в 
програмата.

елитна юношеска група
17 кръг – 27.02.2010 г.

„Левски” (София) – „Пирин” 

(Благоевград)           
„Локомотив” (София) – 
„Черноморец” (Бургас)             
„Берое” (Стара Загора) – „Литекс” 
(Ловеч)                      
„Ботев 2002” (Пловдив) – „Славия” 
(София)                 
„Пирин 2001” (Благоевград) - цСКА 
(София)                    
„Локомотив” (Пловдив) – „Чавдар” 
(Етрополе)               
„Черно море” (Варна) – „Сливен 
2000” (Сливен)                  
„Видима-раковски” (Севлиево) 
почива

18 кръг – 06.03.2010 г.
„Видима-раковски” – „Черно море”
„Сливен” – „Локомотив” (Пд)
„Чавдар” – „Пирин 2001”
цСКА – „Ботев” 
„Славия” – „Берое”
„Литекс” – „Локомотив” (Сф)
„Черноморец” – „Левски”
„Пирин” - почива

19 кръг – 13.03.2010 г.
„Пирин” – „Видима-раковски”
 „Левски” – „Литекс”
„Локомотив” (Сф) – „Славия”
„Берое” - цСКА 
„Ботев” – „Чавдар”
„Пирин 2001” – „Сливен”
„Локомотив” (Пд) – „Черно море”
почива – „Черноморец”

20 кръг – 20.03.2010 г.
„Видима-раковски – „Локомотив” 
(Пд)
„Черно море” – „Пирин 2001”
„Сливен” – „Ботев” 
„Чавдар” – „Берое”
цСКА – „Локомотив” (Сф)
„Славия” – „Левски”
„Литекс” - почива
„Черноморец” – „Пирин”

21 кръг – 27.03.2010 г.
„Черноморец” – „Видима-раковски”
„Пирин” – „Литекс”
почива – „Славия”
„Левски” - цСКА
„Локомотив” (Сф) – „Чавдар”
„Берое” – „Сливен”
„Ботев” – „Черно море”
„Пирин 2001” – „Локомотив” (Пд)

22 кръг – 03.04.2010 г.
„Видима-раковски” – „Пирин 2001”
„Локомотив” (Пд) – „Ботев”
„Черно море” – „Берое”
„Сливен” – „Локомотив” (Сф)
„Чавдар” – „Левски”
цСКА - почива
„Славия” – „Пирин”
„Литекс” – „Черноморец”

23 кръг – 10.04.2010 г.
„Литекс” – „Видима-раковски”
„Черноморец” – „Славия”
„Пирин” - цСКА
почива – „Чавдар”
„Левски” – „Сливен”
„Локомотив” (Сф) – „Черно море”
„Берое” – „Локомотив” (Пд)
„Ботев” – „Пирин 2001”

24 кръг – 17.04.2010 г.
„Видима-раковски” – „Ботев”
„Пирин 2001” – „Берое”
„Локомотив” (Пд) – „Локомотив” 
(Сф)
„Черно море” – „Левски”
„Сливен” - почива
„Чавдар” – „Пирин”
цСКА – „Черноморец”
„Славия” – „Литекс”

25 кръг – 24.04.2010 г.
„Славия” – „Видима-раковски”
„Литекс” - цСКА
„Черноморец” – „Чавдар”
„Пирин” – „Сливен”
почива – „Черно море”
„Левски” – „Локомотив” (Пд)
„Локомотив” (Сф) – „Пирин 2001”
„Берое” – „Ботев”

26 кръг – 01.05.2010 г.
„Видима-раковски” – „Берое”
„Ботев” – „Локомотив” (Сф)
„Пирин 2001” – „Левски”
„Локомотив” (Пд) - почива
„Черно море” – „Пирин”
„Сливен” – „Черноморец”
„Чавдар” – „Литекс”
цСКА – „Славия”

27 кръг – 08.05.2010 г.
цСКА – „Видима-раковски”
„Славия” – „Чавдар”
„Литекс” – „Сливен”
„Черноморец” – „Черно море”
„Пирин” – „Локомотив”
почива – „Пирин 2001” 
„Левски” – „Ботев”
„Локомотив” (Сф) – „Берое”

28 кръг – 15.05.2010 г.
„Видима-раковски” – „Локомотив” 
(Сф)
„Берое” – „Левски”
„Ботев” - почива
„Пирин 2001” – „Пирин”
„Локомотив” (Пд) – „Черноморец”
„Черно море” – „Литекс”
„Сливен” – „Славия”
„Чавдар” - цСКА 

29 кръг – 22.05.2010 г.
„Чавдар” – „Видима-раковски”
цСКА – „Сливен”
„Славия” – „Черно море”
„Литекс” – „Локомотив” (Пд)
„Черноморец” – „Пирин 2001”
„Пирин” – „Ботев”
почива – „Берое”
„Левски” – „Локомотив” (Сф)

30 кръг – 29.05.2010 г.
„Видима-раковски” – „Левски” 
„Локомотив” (Сф) - почива
„Берое” – „Пирин”
„Ботев” – „Черноморец”
„Пирин 2001” – „Литекс”
„Локомотив” (Пд) – „Славия”
„Черно море” - цСКА 
„Сливен” – „Чавдар” 

Забележка:  По предложение 
на някои клубове, БФС 
може да направи промени в 
програмата.

наПролет оЧаКВаме ноВи усПеХи от дЮШ на „слаВия”
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„Деца играят фут-

бол с емблемата на 
„Славия” – название-
то на традиционния 
турнир по мини-фут-
бол, провеждан в края 
на януари всяка годи-
на, отново впечатли 
с перфектната си ор-
ганизация и изключи-
телно позитивните 
емоции, които носе-
ше. За всичко това се 
бяха постарали от 
най-активния и най-
сериозен фенклуб на 
„Славия” извън София 
– този от крайдунавс-
кия град Козлодуй.

Нахъсани за победа 
деца, мотивирани до 
краен предел от техните 
развълнувани треньори 
и учители, превъзбу-
дена публика, сериоз-
ни съдии и официални 
лица, нервни родители, 
купи, медали, торти, на-
гради – това беше само 
част от картината в спор-
тна зала „Христо Ботев”. 
другото основно нещо 
бе, че всички играчи но-
сеха екипи с емблемата 
на най-стария роден 

клуб; в самата зала бяха 
окачени трансперанти 
с името на столичния 
отбор; бяха направен 
специални плакати с 
лицата на най-големи-
те легенди на „Славия”; 
имаше флагчета, кален-
дари, снимки – всичко 
с емблемата на „белия” 

отбор – до там, че по 
време на самото състе-
зание един славист би 
се чувствал като в меч-

тана славистска крепост 
във всеки един момент. 
Трудно е да се опише с 
думи видяното, трудно 
е и за вярване, че няма-
ше нито един проблем 
по време на цялата над-
превара – всичко про-
тече гладко и по план, а 
недоволни нямаше, не-
щата бяха изпипани със 

страхотна прецизност. 
В самия турнир взеха 

участие шест тима – по 
два от местните гимна-
зии и градски съперни-
ци СОУ „Христо Ботев” и 
СОУ „Кирил и Методий”, 
както и отбор от НУ 
„Васил Левски” и от НУ 
„Васил Априлов”, село 
Хърлец. Екипите бяха 
съставени от деца в тре-
ти и четвърти клас, като 
в две от формациите 
имаше и момичета. Без-
апелационен победител 

стана първият отбор на 
„Христо Ботев”, без до-
пуснат гол във вратата 
си и голова разлика 17:0. 
На финала те победиха 
първия отбор на „Кирил 
и Методий” с 2:0. Мачът 
бе изключително дерби, 
въпреки че ботевисти-
те имаха в редиците си 
много силни играчи и 
превъзхождаха отбора 
на „Кирил и Методий” с 
чисто футболни качест-
ва. „Братята” пък разчи-
таха на отборния си дух, 

след като треньорката 
им и тяхна учителка до 
последно им вдъхваше 
кураж и сили, подкрепя-
ше ги острани и съпре-
живя загубата точно 
толкова тежко, колкото 
и възпитаниците й. В 
крйна сметка победи 
по-опитният отбор, ма-
кар че в началните ми-
нути играта беше мно-
го оспорвана с редица 
положения пред двете 
врати. В редиците на 
„Христо Ботев” ярко из-
пъкваха трима играчи, 
които бяха отличени и с 
индивидуални призове. 
Това бяха голмайсторът 
Хриситиян Василев, ре-
ализирал шест красиви 
попадения. Изключи-
телно борбен, с поглед 
над играта и със силен 
удар, Християн бе отли-
чен от всичи в спортната 
зала. Със сигурност на 
това момче му предстои 
бляскава кариера, ако 
продължи да се занима-
ва с футбол, прогнози-
раха хора от публиката. 
За най-атрактивен играч 
бе избран ростислав Ве-
личков от същия тим, 
отново с шест попаде-
ния, както и денислав 
Захариев – най-полезен 

играч. Утеха за „Кирил и 
Методий” остава инди-
видуалният приз, който 
грабна Христиан Костов 
за най-добър вратар.

Сериозните надеж-
ди, които се възлагат 
на Християн Василев са 
подкрепени и от факта, 
че вече три деца от Коз-
лодуй тренират в шко-
лата на „Славия”, пос-
ледното дори е голмай-
стор на петия турнир по 

футбол! Освен спортна 
подготовка, желание 
за победа, състезани-
ето в „атомния” град 
подклажда в децата и 
амбиции, воля и хъс за 
израстване. А заедно с 
това, надяваме се, и лю-
бов към най-стария ро-
ден клуб. Лично аз дори 
и да не бях славист, след 
турнира може би щях да 
съм такъв. Самите деца 
получиха толкова мно-
го награди, че нямаше 
как да носят всичко – 
спонсорите, сред които 
основно регионалния 
клуб на слависта, бяха 
осигурили торта за все-
ки тим, пакет с подаръ-
ци и сладки за всяко 
дете и още много...

И това все още не е 
всичко. Събитието, как-
то се полага на голям 
футболен турнир, бе се-
риозно отразено в мес-

тната най-голяма медия: 
„Виж ТВ” с репортера 
Владислава Кръстева. 
По късно в новинарска-
та емисия на телевизи-
ята бе излъчен обзорен 
репортаж за събитието, 
бяха взети интервюта, а 
информацията бе пуб-
ликувана в уеб-сайта на 
медията и в печатното 
издание. Нещо повече, 
благодарение на нашия 
колега Николай Кръстев, 

турнирът в Козлодуй бе 
отразен и във вестник 
„Труд”. Така децата се по-
чувстваха като истински 
звезди в голямата фут-
болна магия, всяко едно 
от тях. Всяко едно, кое-
то носеше славистската 
емблема на гърдите си. 
Победителите пък бяха 

Турнирът в Козлодуй за седми пореден път
ще намери място в историята на „Славия”

Xъсът и желанието, с което малките слависти играха 
и тази година си личаха във всеки мач   

 Паметна снимка на бъдещите големи шампиони пред 
трансперанта на „Славия”

Отборът-победител, гости и организатори с шампионската купа
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наградени лично от 
славния ветеран Георги 
Бор. Гугалов.

Организаторите, бяха 
подготвили и празничен 
банкет, където се съб-
ра целият фен-клуб на 

„Славия” и до последно 
се слушаха популярни 
славистски песни. Сред 
присъстващите имаше 
възрастен мъж, гордо 
носещ на ревера си 
значка с емблемата на 

любимия си клуб, който 
сподели, че дъщеря му 
носи прекрасното име 
„Славия”.

Сега амбициите на 
козлодуйци се прости-
рат още по-далеч. Те 
искат да разширят пе-
риметъра и да поканят 
отбори от цялата общи-
на, а защо не и област, 
за следващия турнир. 
Нещо повече, те се на-
дяват да успеят да по-
канят и румънски отбо-
ри от близките градове 
отвъд река дунав, с 
което турнирът да по-
добие още по-голяма 
популярност.

Ангел СЛАВЧЕВ

Традиции 11
„Деца играят фут-

бол с емблемата на 
„Славия” – название-
то на традиционния 
турнир по мини-фут-
бол, провеждан в края 
на януари всяка годи-
на, отново впечатли 
с перфектната си ор-
ганизация и изключи-
телно позитивните 
емоции, които носе-
ше. За всичко това се 
бяха постарали от 
най-активния и най-
сериозен фенклуб на 
„Славия” извън София 
– този от крайдунавс-
кия град Козлодуй.

Нахъсани за победа 
деца, мотивирани до 
краен предел от техните 
развълнувани треньори 
и учители, превъзбу-
дена публика, сериоз-
ни съдии и официални 
лица, нервни родители, 
купи, медали, торти, на-
гради – това беше само 
част от картината в спор-
тна зала „Христо Ботев”. 
другото основно нещо 
бе, че всички играчи но-
сеха екипи с емблемата 
на най-стария роден 

клуб; в самата зала бяха 
окачени трансперанти 
с името на столичния 
отбор; бяха направен 
специални плакати с 
лицата на най-големи-
те легенди на „Славия”; 
имаше флагчета, кален-
дари, снимки – всичко 
с емблемата на „белия” 

отбор – до там, че по 
време на самото състе-
зание един славист би 
се чувствал като в меч-

тана славистска крепост 
във всеки един момент. 
Трудно е да се опише с 
думи видяното, трудно 
е и за вярване, че няма-
ше нито един проблем 
по време на цялата над-
превара – всичко про-
тече гладко и по план, а 
недоволни нямаше, не-
щата бяха изпипани със 

страхотна прецизност. 
В самия турнир взеха 

участие шест тима – по 
два от местните гимна-
зии и градски съперни-
ци СОУ „Христо Ботев” и 
СОУ „Кирил и Методий”, 
както и отбор от НУ 
„Васил Левски” и от НУ 
„Васил Априлов”, село 
Хърлец. Екипите бяха 
съставени от деца в тре-
ти и четвърти клас, като 
в две от формациите 
имаше и момичета. Без-
апелационен победител 

стана първият отбор на 
„Христо Ботев”, без до-
пуснат гол във вратата 
си и голова разлика 17:0. 
На финала те победиха 
първия отбор на „Кирил 
и Методий” с 2:0. Мачът 
бе изключително дерби, 
въпреки че ботевисти-
те имаха в редиците си 
много силни играчи и 
превъзхождаха отбора 
на „Кирил и Методий” с 
чисто футболни качест-
ва. „Братята” пък разчи-
таха на отборния си дух, 

след като треньорката 
им и тяхна учителка до 
последно им вдъхваше 
кураж и сили, подкрепя-
ше ги острани и съпре-
живя загубата точно 
толкова тежко, колкото 
и възпитаниците й. В 
крйна сметка победи 
по-опитният отбор, ма-
кар че в началните ми-
нути играта беше мно-
го оспорвана с редица 
положения пред двете 
врати. В редиците на 
„Христо Ботев” ярко из-
пъкваха трима играчи, 
които бяха отличени и с 
индивидуални призове. 
Това бяха голмайсторът 
Хриситиян Василев, ре-
ализирал шест красиви 
попадения. Изключи-
телно борбен, с поглед 
над играта и със силен 
удар, Християн бе отли-
чен от всичи в спортната 
зала. Със сигурност на 
това момче му предстои 
бляскава кариера, ако 
продължи да се занима-
ва с футбол, прогнози-
раха хора от публиката. 
За най-атрактивен играч 
бе избран ростислав Ве-
личков от същия тим, 
отново с шест попаде-
ния, както и денислав 
Захариев – най-полезен 

играч. Утеха за „Кирил и 
Методий” остава инди-
видуалният приз, който 
грабна Христиан Костов 
за най-добър вратар.

Сериозните надеж-
ди, които се възлагат 
на Християн Василев са 
подкрепени и от факта, 
че вече три деца от Коз-
лодуй тренират в шко-
лата на „Славия”, пос-
ледното дори е голмай-
стор на петия турнир по 

футбол! Освен спортна 
подготовка, желание 
за победа, състезани-
ето в „атомния” град 
подклажда в децата и 
амбиции, воля и хъс за 
израстване. А заедно с 
това, надяваме се, и лю-
бов към най-стария ро-
ден клуб. Лично аз дори 
и да не бях славист, след 
турнира може би щях да 
съм такъв. Самите деца 
получиха толкова мно-
го награди, че нямаше 
как да носят всичко – 
спонсорите, сред които 
основно регионалния 
клуб на слависта, бяха 
осигурили торта за все-
ки тим, пакет с подаръ-
ци и сладки за всяко 
дете и още много...

И това все още не е 
всичко. Събитието, как-
то се полага на голям 
футболен турнир, бе се-
риозно отразено в мес-

тната най-голяма медия: 
„Виж ТВ” с репортера 
Владислава Кръстева. 
По късно в новинарска-
та емисия на телевизи-
ята бе излъчен обзорен 
репортаж за събитието, 
бяха взети интервюта, а 
информацията бе пуб-
ликувана в уеб-сайта на 
медията и в печатното 
издание. Нещо повече, 
благодарение на нашия 
колега Николай Кръстев, 

турнирът в Козлодуй бе 
отразен и във вестник 
„Труд”. Така децата се по-
чувстваха като истински 
звезди в голямата фут-
болна магия, всяко едно 
от тях. Всяко едно, кое-
то носеше славистската 
емблема на гърдите си. 
Победителите пък бяха 

Турнирът в Козлодуй за седми пореден път
ще намери място в историята на „Славия”

Индивидуалните призьори дават интервю пред репор-
терката Влади Кръстева от местната „Виж ТВ”

Журналистът Николай Кръстев награждава призьорите.

 Бившият играч на „белите” Гугалов награждава побе-
дителите от СОУ „Христо Ботев”

Двата отбора-финалисти се строяват за снимка преди големия сблъсък
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Традициите в 
хокея на трева 
са отколешни в 

„белия” клуб. „Славия” е 
родоначалник и на този 
спорт в България. Сла-
вистите играят хокей 
още през двайсетте го-
дини на миналия век, 
но така или иначе орга-
низационни неуредици 
пречат за провеждането 
на регулярни първенс-
тва. Стартът за нов живот 
на този спорт в „бялото” 
спортно семейство е 
даден в периода 1999-
2000. Тогава група енту-
сиасти водени от Борис 
Маринов учредяват клу-
ба по хокей в „Славия”. 
Началото е трудно, но 
успехите не закъсняват и 
през 2005 година са спе-
челени бронзовите ме-
дали на държавния шам-
пионат за мъже. Същата 
година е основан и вто-
ри тим на „белия” клуб 
- „Славия 2005” начело с 
Антони Ваканов. Между 
двата тима има много се-
риозно сътрудничество 
през годините, разменят 
се екипировка, преот-
стъпват се състезатели 
и всичко това в името на 
„бялата” идея. Постепен-
но „Славия 2005” набира 
скорост и 

постига редица 
успехи 

и с мъжкия отбор, и при 
подрастващите. За да 
дойде и логичният три-
умф и спечелването на 
първото злато в история-
та на клуба на държавно-
то първенство за мъже. 
Важен фактор за това 
изиграва привличането 
в тима на треньора на 
дългогодишния хегемон 
в този спорт НСА Симе-
он Илиев. С него при „бе-
лите” акостират и състе-
зателите от студенсткия 
тим: Веселин Чорапи-
нов, Жельо Герасимов, 
Георги ценков, Калоян 

янев, Виктор Максимов 
и Йордан цветков. На 
последните двама са на-
ложени административ-
ни наказания и те не взи-
мат участие в турнира. 
Новодошлите, заедно с 
останалите от отбора на 
„Славия 2005” сформи-
рат едно ядро от млади 
и опитни състезатели и 
се превръщат в основен 
фаворит за титлата.

държавното пър-
венство в зала по хокей 
се провежда, като за 
разлика от класическия 
формат, който е с от-
бори от по 11 души тук 

съставите са от по шест 
състезатели. На финал-
ния турнир, който се 

проведе в хандбалната 
зала на НСА “Васил Лев-
ски” славистите попадат 
в група с отборите на 
домакините от НСА и 
столичния „Академик”. В 
един напрегнат двубой 
„белите” отстъпват дра-
матично с 4:5 пред тима 
на НСА. След рутинна 
победа с 4:2 над „Акаде-
мик” славистите са втори 
в групата. На полуфина-
ла с лекота е преодо-
лян тимът на столичния 
„Локомотив”. В другия 
двубой НСА надигра-
ва „Локомотив 1929” с 
6:4. И отново се задава 

сблъсък между НСА и 
„Славия 2005”, този път 
на самия финал. Едва ли 

някой от присъстващи-
те е очаквал истинската 
вихрушка, която ще се 
развие в заключителния 
двубой. „Бялата” лавина 
просто 

прегазва своите 
опоненти 

с 8:1. детрониран е 
дългогодишният пър-
венец НСА, а славис-
тите ликуват, като за 
първи път стават шам-
пиони в този спорт.   
Пред погледите и на 
ректора на НСА доц. Лъ-
чезар димитров, изпъл-
нителният директор на 
Българска федерация по 
хокей на трева доц. Ан-
тонио Антонов връчва 
ценния трофей на ка-
питана на „белите” Ве-
селин Чорапинов. Един 
напълно заслужен ус-
пех, с оглед на дългого-
дишната работа в клуба.  
добрата дейност в „Сла-
вия 2005” се потвърди и 
на проведените, отново 
в залата на НСА фина-
ли на държавното пър-
венство за юноши до 18 
години. Тук младите сла-
висти останаха втори, 
след като прегоряха на 
финала срещу тима на 
село Баните. След чудес-
на игра на „белите” те по-
веждат в резултата с 4:1, 
но последвалото отпус-
кане води до пълен об-
рат и загуба от 4:5. В хода 
на играта и малшанс 
преследва славистите, 
на два пъти пропускат 
дузпи, а и два гола са им 
отменени. Но с успеха си 
на мъжкото първенство 
и с второто място при 
юношите, „Славия 2005” 
категорично доказа, че 
е най-силно работещият 
клуб у нас.  

Състав на отбора на 
„Славия 2005” – шам-
пион по хокей в зала за 
2010: Веселин Чорапинов 
(капитан), Жельо Гера-
симов, Светослав Пет-
ков, Милуш Стоянов, 
Радослав Грозков, Георги 
Ценков, Калоян Янев, 
Кристиян Пасков, Нико-
лай Средков, Александър 
Христов, Калин Георгиев, 
Григор Стоянов. Треньор: 
Симеон Илиев. 

„Белите” с историческа 
първа титла в зала след 
разгром над НСА на финала

Шампионската купа за 2010 е в ръцете на капитана 
на отбора Веселин Чорапинов

Тимът на „Славия 2005” в очакване на златните медали и купата

Заслужени поздравления за дългогодишните усилия 
на президента на клуба Антони Ваканов 
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Волейболис тките 
на „Славия” ще заемат  
четвърта позиция 
в редовния сезон в 
шампионата на Бълга-
рия при жените, това 
показва класиране-
то преди последния 
кръг. В него „белите” 
ще срещнат непретен-
циозния „Академик” 
(София). Победата на 
сребърните медалис-
тки не буди никакво 
съмнение, но тя не 
може да им помогне 
да заемат по-пред-
но класиране преди 
плейофите. 

Серията от мачове, 
в които възпитанич-
ките на Стефан де-
мерджиев редуваха 
победи и загуби, не 
им позволи да заемат 
трето място в редов-
ния сезон и да се изп-

равят срещу по-лесен 
съперник в първия 
кръг на директните 
елиминации. реши-
телният мач, в който 
„белите” можеха пред-
срочно да си осигурят 
третата позиция, бе 
срещу „Левски Сикон-
ко” в зала „Панайот 
Пондалов”. Славист-
ките отстъпиха дра-
матично с 1:3 след 
като бяха повели с 1:0. 
Заради този резултат 
„белите” ще трябва да 
се противопоставят 
успешно на „сините” 
още на четвъртфина-
лите в шампионата, 
които започват на 26 
февруари. Малката 
утеха в случая е, че 
„Славия” ще има дома-
кинско преимущество 
в евентуалния реши-
телен трети двубой 

между двата отбора. 
до момента вицешам-
пионките събраха 20 
точки от 13 мача и 
имат геймово съотно-
шение 24:21.

Преди подновява-
нето на шампионата се 
проведе турнирът за 
купата на България. В 
група „А” на надпрева-
рата в зала „Васил Си-
мов” „Славия” записа 
загуби от „Левски Си-
конко” с 1:3 и от носи-
теля на трофея цСКА с 
2:3, оставайки едва на 
пето място в крайното 
класиране. Интересен 
факт е , че „червените” 
отстъпиха в два гейма 
на възпитаничките на 
старши треньора де-
мерджиев. до момен-
та това са единствени-
те загубени части на 
цСКА през този сезон. 

Славистките ще бъдат на четвърто 
място в редовния сезон 

В 13-ия кръг на мъж-
кото волейболно пър-
венство у нас „Славия” 
постигна много пре-
стижна победа с 3:1 у 
дома срещу цСКА. Не-
очакваният, но и мно-
го сладък успех дойде 
в мач в зала „Панайот 
Пондалов” в седмица-

та, когато „червените” 
загубиха от полския 
„Асеко ресовия” в Шам-
пионската лига. В този 
мач „белите” демонс-
трираха изключителен 
хъс и воля за победа, 
които им  помогнаха 
срещу много по-опит-
ния и скъпоплатен тим 

на цСКА. Гостите дори 
успяха да поведат с 1:0, 
но младите слависти 
разкриха огромния си 
потенциал и постигна-
ха заслужен обрат до 
3:1.

В първия месец на 
2010 година бяха запи-
сани авторитетни по-

беди и срещу „Пирин 
Балканстрой” (3:2), и 
срещу „Марек Юнион 
Ивкони” (3:0).

Славистите са на 
седмо място в класи-
рането със 17 точки и 
геймово съотношение 
29:48. Максимумът на 
този етап за младия 
отбор на „Славия” ще 

бъде заемането на 
шестото място преди 
началото на плейофи-
те.

На осминафинали-
те в турнира за купата 
на България „белите” 
гостуват на „Калиакра” 
(Каварна).

Асен ДАСКАЛОВ

Статистика:
7 кръг
„Славия” – „Академик” (София) – 3:1 (25:17, 18:25, 25:19, 
25:18)
8 кръг
„Марица” (Пловдив) – „Славия” – 3:0 (25:17, 25:16, 25:19)
9 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София) – 3:0 (26:24, 25:15, 25:12)
10 кръг
„Спартак” (Варна) – „Славия” – 1:3 (19:25, 25:21, 19:25, 
23:25)
11 кръг
„Славия” – „Левски Сиконко” – 1:3 (25:22, 24:26, 19:25, 
21:25)
12 кръг
„Спартак” (Плевен) – „Славия” – 0:3 (23:25, 17:25, 19:25)
13 кръг
„Славия” – цСКА – 0:3 (11:25, 11:25, 20:25)
14 последен кръг
20 февруари, 17 часа, зала „Локомотив”
„Академик” (София) – „Славия”
* Плейофите започват на 26 февруари 

турнир за купата на България, 
проведен в зала „Васил симов”:

Група „а”:
„Славия” – „Левски Сиконко” – 1:3 (11:25, 15:25, 25:21, 
23:25)
цСКА – „Славия” – 3:2 (25:12, 25:15, 24:26, 25:27, 15:12)
„Славия” – „Академик” (София) – 3:0 (25:16, 27:25, 25:19)
мач за пето място:
„Спартак” (Плевен) – „Славия” – 1:3 (23:25, 25:18, 26:28, 
22:25)

Мъжкият отбор записа престижна победа срещу ЦСКА
Статистика:

7 кръг
„Славия” – „Лукойл Нефтохимик” – 0:3 (19:25, 22:25, 20:25)
8 кръг
„Славия” – Пирин Балканстрой – 3:2 (24:26, 25:17, 16:25, 26:24, 
15712)
9 кръг
„Левски Сиконко” – „Славия” 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:20)
10 кръг:
„Славия” – „Монтана” – 3:0 (25:22, 25:16, 25:19)
11 кръг
„Славия” – „Марек Юнион Ивкони” – 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)
12 кръг
„Арда” (Кърджали) – „Славия” – 3:1 (25:21, 26:24, 23:25, 25:15)
13 кръг:
„Славия” – цСКА – 3:1 (23:25, 25:22, 26:24, 26:24)
14 последен кръг
18 февруари, 18 часа, зала „Младост”, Бургас
„Лукойл Нефтохимик” – „Славия”
От 26 февруари до 6 март предстоят турнири в Монтана, Кърд-
жали и Бургас по системата всеки срещу всеки

„Белите” се подготвят за успешната блокада, коя-
то ще има донесе победата срещу ЦСКА
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Баскетболистките на 
„Славия” все повече се 
доближават до нивото на 
останалите тимове в Нацио-
налната баскетболна лига за 
жени и е въпрос на време да 
разкрият големия си потен-
циал, и да запишат първия 
си успех за сезона. Тимът 
е най-младият в женската 
НБЛ със средна възраст 20 
години, а в основата му са 
шампионките за кадетки от 
миналата година. Въпреки 
това привържениците на 
„белите” подкрепят любим-
ките си във всеки мач, а мо-
мичетата на Кирил Куков по-
казват сериозно израстване. 
радостна новина за щаба на 
„Славия” бе завръщането 
след майчинство на 23-го-
дишната радостина Славова, 
подсилила тима за втората 
половина на първенството. 
Славова игра за последно в 
румънския „Търговище” през 
2009 г., а преди това записа 4 
сезона в отбора на „Лукойл 
Нефтохимик” и постигна не 
малкo успехи по родните 
терени. През септември ме-
сец на миналата година тя и 
баскетболистът на „Балкан” 
Илко Нанев станаха родите-
ли. да пожелаем много успе-
хи на Славова с белия екип. 
В мач от 13-ия кръг на НБЛ 
след много равностоен 
сблъсък „белите” отстъпи-
ха на „Миньор” в Перник с 
68:78, но в големи периоди 
от двубоя водеха в резулта-
та. домакините измъкнаха 
трудно победата благодаре-
ние на силна последна част. 
Мачът започна с по-бавни 
и дълги атаки за отборите, 
а водачът често се сменяше 
или резултатът беше равен. 
В средата на частта таблото 
отново показваше еднакви 
активи на двата отбора – 8:8. 
Последваха силни прояви 
на „белите”, но перничанки 
компенсираха частично и 
авансът на „Славия” след 
частта беше 4 точки – 21:17. 
Втората четвърт бе изцяло 
под контрола на домакини-
те. Още в първите й секунди 
„Миньор” обърна резултата, 
но столичанки не се преда-
ваха лесно, което доведе до 
поредното равенство при 
27:27. до края състезателки-
те на „Миньор” постепенно 
натрупаха аванс, който до-
стигна 9 точки на почивката 
– 40:31. 

След паузата играта 
стана още по-оспорвана и 

напрегната, а славистките 
успяха да намалят дефицита 
си. След силна игра на Ана 
Стойкова и Стефка Нико-
лова те дори отново израв-
ниха резултата при 51:51. 
Последва тройка на Каме-
лия Михалкова от „Миньор”, 
която оформи и цифровото 
изражение на играта след 30 
минути – 54:51. В началото 
на решителната част дома-
кините нанизаха две тройки 
и увеличиха аванса си до 10 
точки – 61:51. Въпреки опи-
тите на радостина Славова 
и Тонка Тенчева да прибли-
жат отбора си до съперника, 

това не се случи. 
Чрез стабилни 
прояви на основ-
ните състезател-
ки на „Миньор” 
се стигна и до 
крайното 78:68.  
За „Славия” Сте-
фка Николова 
се отчете с 20 
точки, а радос-
тина димитрова 
направи „дабъл 
дабъл” от 14 точ-
ки и 11 борби. В 
предишния кръг 
петнайсеткрат-
ните шампионки 
загубиха от един 
от най-класните 
тимове в лигата 
– „Лукойл Неф-
тохимик”. Въпре-
ки разликата в 
нивото на двата 

отбора, столичанки се пред-
ставиха много достойно 
срещу опитния съперник, 
но най-доброто, което пос-
тигнаха бе почетна загуба 
със 63:78. Първите минути 
на срещата бяха слаборезул-
татни, като никой от отбори-
те не можеше да се откъсне 
напред. След дълго равенс-
тво състезателките на „Лу-
койл Нефтохимик” успяха да 
“дръпнат” малко, но домаки-
ните отвръщаха резултатно 
с контраатаки. Така се стигна 
до 20:15 в полза на бургаз-
лийки след първата част. 

В началото на втората чет-
върт играта продължи кош 
за кош до момента, в който 
момичетата на Петко Мари-
нов направиха серия от 14:2 
и успяха да приключат по-
лувремето при аванс от 19 
точки в своя полза – 47:28. 
След паузата състезателките 
на „Славия” за пореден път 
изненадаха съперника. Те 
нанизаха 3 поредни тройки 
и отново направиха дефици-
та си едноцифрен. След края 
на третата част той бе едва 7 
точки – 62:55. През заклю-
чителната четвърт опитът и 
класата на бургазлийки си 
казаха думата и те успяха от-
ново да натрупат по-сериоз-
на преднина, като не дадоха 
шанс за изненада на против-
ника. След финалната сире-
на таблото показваше 78:63, 
означаващо пореден успех 
за бронзовия медалист от 
Купата на България. За „Сла-
вия” най-добре се предста-
ви радостина Славова с 21 
точки. другите състеза-
телки с двуцифрен точков 
актив бяха Албена Бачкова 
и Стефка Николова, които 
нанизаха по 13. „Белите” 
записаха поражение и от 
финалиста за Купата на 

България Монтана с 96:65. 
домакините водеха през 
цялата среща. Още в пър-
вите две части домакините 
показаха по-добра игра и 
натрупаха добра предни-
на. И докато след първата 
част, която завърши 27:19, 
още можеше да се говори 
за някаква интрига, то след 
втората разликата се вдиг-
на с още 8 точки. Така пър-
вото полувреме приклю-
чи 48:32 и домакините се 
оттеглиха на почивка по-
спокойни благодарение на 
преднината си. Срещата бе 
окончателно решена през 
третата част, след която 
разликата нарастна на над 
20 точки. Монтана я спече-
ли с 25:18 и преди послед-
ните десет минути водеше 
с 23. През последната част 
мачът се доиграваше и 
двата отбора просто фик-
сираха крайния резултат. 
От младия състав на „Сла-
вия” с добри изяви и дабъл 
дабъл се отличи радостина 
Славова. Наскоро завърна-
лата се на терена Славова 
завърши двубоя с 33 точки 
и 13 борби. 16 точки вкара 
Албена Бачкова, а 11 доба-
ви Тонка Тенчева.

Първенство на нБл (жени):
11-и кръг - „Монтана” – „Славия” 96:65 (27:19; 21:13; 25:18; 23:25) 
12-и кръг - „Славия” – „Лукойл Нефтохимик” 63:78 (15:20; 13:27; 
27:15; 8:16)
13-и кръг - „Миньор” – „Славия” 78:68 (17:21; 23:10; 14:17; 24:17)

Славова се присъедини към „Славия”, 
„белите” затрудняват фаворитките

Стефка Николова гледа с респект 
двукратната шампионка със „Сла-
вия” Албена Бачкова (номер 9)  
сн: Bulgarianbasket.com 

В един много интересен 
и оспорван сблъсък срещу 
„Берое”, отборът на „Славия” 
за малко не поднесе голямата 
изненада в четвъртфинален 
мач от турнира за Купата на 
България. В столицата ста-
розагорки стигнаха много 
трудно до успеха, който също 
толкова щеще да приляга и на 
момичетата на Кирил Куков. 
Двата отбора се бориха за по-
бедата през цялото вроме, но 
в края късметът се усмихна на 
беройки и те взеха преднина 
от 75:74 преди втория мач в 
Стара Загора. „Славия” започна 
с тройка срещата, но следва-
щите  9 точки бяха за „Берое 
07”. Домакините изравниха, но 
серия този път от 7 точки отно-
во изведе гостенките напред. 
До края на първата част пред-
нината им бе намалена и тя 

завърши 16:18. През втората 
част „Славия” отново поведе. 
До края й последваха няколко 
изравнявания, но по-често на-
пред в резултата бяха „белите”. 
Тройка на Албена Бачкова 
малко преди края на полувре-
мето даде преднина от 40:36 
в полза на домакините. Сла-
вистките започнаха по-добре 
второто полувреме и набързо 
поведоха с 9 точки разлика. В 
следващите минути домаки-
ните продължиха да водят, а 
гостенките се опитваха с всич-
ки сили да изравнят резултата. 
Това им се отдаде минута и по-
ловина преди края на третата 
част, когато тройка на Мария 
Желязкова направи резулта-
та 53:53, а в края й „Берое 07” 
поведе с 2 точки. И през пос-
ледната част играта продъл-
жи да е равностойна и никой 

не успя да се откъсне напред. 
Водачеството се сменяше на 
няколко пъти, но резултатът 
биваше изравняван много 
бързо. Едва в края на частта 
„Берое” успя да вкара 5 поред-
ни точки, тройка на Доли Цан-
кова и кош на Петя Джамбазка 
и поведе с 4. След това двата 
отбора си размениха по един 
кош, и след още 3 точки „Сла-
вия” намали до 1. За повече 
обаче на „белите” не им стиг-
на времето. Най-резултатна 
за „Славия”, а и в мача, стана 
Стефка Николова с 25 точки, 
а 21 добави Албена Бачкова. 
Радостина Славова завърши 
с 11 точки и 9 борби. На ре-
ванша в Стара Загора 
„белите” отново за-
трудниха максимал-
но съперничките си, 
но загубиха с 72:79. 

Домакините имаха пре-
имущество през първите 2 
части, които бяха спечелени 
от тях съответно с 26:20 и 
24:15 и така се оттеглиха с 
преднина от 50:35 на почив-
ката. През второто полувреме 
славистките се активизираха 
и стопиха аванса на „Берое 
07” до 72:70 точки 2 минути 
преди края. Финална серия 
от 7:2 в полза на старозагорки 
им осигури успеха с крайното 
79:72. За „Славия” най-много 
точки – 22, вкара Радостина 
Славова. Албена Бачкова 
отново беше на висота и се 
отчете с 18 точки.

Славистките изпуснаха „Берое” за Купата

1/4-Финал за КуПата на БълГария 
„Славия” – „Берое 07” 74:75 (16:18; 24:18; 

15:21; 19:18)
„Берое 07” – „Славия” 79:72 (26:20; 24:15; 

15:21; 14:16)
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Хокеистите на 
„Славия” за трета по-
редна година спечелиха 
златните медали в шам-
пионата на страната за 
мъже. „Белите” не срещ-
наха никаква съпротива 
в лицето на „Левски” и 
ЦСКА. Със спечелената 
титла славистите на-
правиха дубъл, тъй като 
в края на миналата го-
дина взеха и купата на 
страната. Отборът на 
„червените” бе изваден 
от крайното класиране, 
а срещите му с оста-
налите съперници бяха 
анулирани след серия-
та от скандали, които 
съпътстваха участи-
ето на ЦСКА в първенс-
твото.

Поредният успех на 
„Славия” на домашната 
сцена не е случаен, а е 
плод на закономерните 
събития в родния хокей от 
последните години. Щабът 
на „белия” клуб, воден от 
треньора Георги Миланов, 
е единственият, който 
осъществява реална се-
лекция. В състава попадат 
както изявени юноши на 
клуба, така и се привличат 
най-качествените състеза-
тели извън „Славия”. В на-
стоящия шампионат в сла-
вистките редици дойдоха 
голмайсторът на „Спартак” 
от миналия сезон Светлин 
Стоев и съотборниците му 
Станислав Кънчев и димо 
Йорданов. Светльо показа, 
че неслучайно е бил набе-
лязан и с редица попаде-
ния се утвърди като 

един от 
топреализаторите 

на състава. От „Левски” 
пристигна Красимир 
Чапкънов, който пасна 
като дялан камък и бе мно-
го полезен с опита си на 

леденото поле. Сезонът бе 
първи при мъжете за юно-
шите на „белите” Кристиян 
радованов, Никита 
Инджеватов, Александър 
Танев и вратарят Никола 
Николов, които също се 
представиха много сполу-
чливо. За втора година при 
мъжете играят кадрите 
на школата явор Славчев, 
Богдан Стефанов и росен 
Асенов, чието израстване 
е видимо.

И през този сезон скан-
далите бяха неизменен 
спътник в шампионата. 
Почти всички неразбории 
бяха свързани с отбора на 
цСКА. „Белите” и „черве-
ните” изиграха нормално 
само един мач помежду 
си, спечелен от славистите 
с 6:2 в Зимния дворец през 
миналата година. двубоят 
от първия кръг изобщо не 
се състоя, поради неявя-
ване на цСКА, а послед-
ният сблъсък приключи 
с изиграването само на 

първата третина, след кое-
то „армейците” отказаха да 
излязат на леда за втората 
част и мачът бе прекратен. 
Мачът освен със скан-
далния си завършек ще 
се запомни и с това, че бе 
първият у нас, ръководен 
от двама главни съдии - 
диньо Кръстев и димитър 
Симов. Тъжното е, че точ-
но след този мач бе пред-
видена церемонията по 
закриването на шампио-
ната, която бе грозно опо-
рочена от напускането на 
„червените”. А атмосфера 
за празника не липсваше, 
тъй като в залата присъс-
тваха агитки на „Славия” и 
цСКА.

Грозни сцени наблю-
давахме и по време на 
единствената игрова тре-
тина, в която „червените” 
хокеисти Ангел Стумбов и 
доменико Евтимов налетя-
ха на физическа самораз-
права със съдията диньо 
Кръстев, несъгласни с не-

гово отсъждане. За деяние-
то си двамата справедливо 
бяха отстранени до края 
на играта, а впоследствие 
от хокейната централа 

получиха доживот-
ни наказания

Така те се превърнаха 
в поредните извадени от 
хокея след изцепките на 
четирима техни колеги 
през миналия сезон, ко-
ито бяха отстранени със 
същата санкция. След 
прекратената среща се 
състоя награждаване, в 
което „Славия” получи ку-
пата и златните медали, а 
представител на „Левски” 
– бронзовите медали. 

Седмица след завър-
шването на шампионата 
Управителният съвет на 
федерацията на извънред-
но заседание промени 
крайното класиране. На 
това заседание освен пот-
върждаването на доживот-

ните наказания на Стумбов 
и Евтимов, бяха взети 
още две важни решения. 
Първото е свързано с 

изваждането на 
мъжкия отбор на 
хокейния клуб 
ЦсКа

от шампионата за сезон 
2009/2010 година като 
всички изиграни срещи 
от отбора се анулират. 
Задължава се хокеен клуб 
цСКА да върне сребърни-
те медали, които получи 
за второто си място и те да 
бъдат връчени на третия - 
отбора на „Левски”. Освен 
това УС на БФХЛ обръща 
сериозно внимание на 
ръководството на хокеен 
клуб цСКА за принизена 
работа от дисциплинарно 
естество спрямо подопеч-
ните отбори в клуба като 
при следващи евентуални 
провинения ръководство-
то на хокеен клуб цСКА ще 

„левски” е втори след изваждането 
на ЦсКа от първенството

19-ата хокейна титла за 
„Славия” е факт след края на 
шампионат с нулева интрига

Отборът на „Славия” - шампион по хокей на лед за мъже за сезона 2009/2010. Прави (от ляво на дясно): 
Георги Миланов (старши треньор), Кристиян Радованов, Богдан Стефанов, Симон Симеонов, Иван Славов, 
Никита Инджеватов, Явор Славчев, Мартин Миланов, Мартин Бояджиев, Петър Хаджитонев, Красимир 
Чапкънов, Станислав Мухачов, Цветан Цветанов, Светлин Стоев, Станислав Кънчев, Атанас Димитров 
(треньор). Първи ред (клекнали, от ляво на дясно): Георги Младенов, Никола Николов, Росен Стефанов, 
Константин Михайлов, Мартин Гюров, Джефри Хаглънд, Росен Асенов, Петър Николов. 
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Шорттрек

асен Пандов - 
„белият” олимпиец

Асен Пандов е единс-
твеният представител 
на клуба по кънки и 
хокей на лед „Славия” на 
олимпийските игри във 
Ванкувър (Канада). Той 
ще участва на дистанци-
ята 1000 м., за която има 
спечелена квота.

роден е на 15.06.1984 
г. Започва да тренира шорттрек през 1995 г. при 
родителите си - Иван и румяна Пандови, които 
поставят основите на този спорт в България.

През 2006 г. достига четвъртфиналите на 1000 
метра на световното първенство по шорттрек 
в Минеаполис (САЩ). През 2007 г. На следва-
щата година става републикански шампион за 
България в дисциплината 1000 м. През 2009 г. и 
2010 г. е шампион на България в дисциплините 
1500 и 500 метра.

На световното първенство по шорттрек през 
март 2009 година в САЩ завоюва 39-о място в 
крайното класиране.

По време на европейското първенство в 
дрезден през януари тази година претърпя не-
приятна контузия - по време на загрявката за 
щафетата е имало падане и е получил порезна 
рана на глезена. След оказаната медицинска 
помощ и направените четири шева се чувства 
добре.

Първият старт на Асен Пандов на олимпиада-
та е на 17 февруари.

Славяна Ценова и Калоян Георгиев заеха вто-
ро място при танцовите двойки в категория 
„пре-новис” в крайното подреждане на турнира 
по фигурно пързаляне в Оберсдорф (Германия), 
състоял се в края на януари. Нашите имаха 
отличен шанс и за титлата, тъй като водеха 
във временното класиране, но нелепо падане по 
време на последния танц им донесе наказател-
ни точки, които им попречиха да се окичат със 
златото.

бъде наказано със солид-
ни парични глоби. 

При явния упадък на 
„сините”, които от година 
на година се представят 
все по слабо, а нямат и 
собствена школа, мачове-
те на „Левски” със „Славия” 
се превърнаха в игра на 
котка с мишка. В тези дву-
бои поне всичко бе в рам-
ките на правилата и скан-
далите отдавна останаха в 
миналото.

Ако погледнем чисто 
спортно-техническите 
параметри на сезона и с 
невъоръжено око се виж-

да ясно от резултатите, че 
мачовете между цСКА, 
„Левски” и „Айсберг” (мла-
дежкия национален отбор 
до 20 г.) като цяло бяха 
равностойни. Същото не 
може да се каже за сре-
щите на тези отбори със 
„Славия” - в тях превъз-
ходството на „белите” бе 
смазващо. И няма как да 
е другояче, след като на 
практика славистите са 
гръбнака на национал-
ния отбор. Ето защо няма 
нищо учудващо, че за вто-
ра поредна година всички 
индивидуални отличия 

отново са 
притежание на 
„бели” хокеисти

За най-добър вра-
тар бе определен 
Константин Михайлов, 
а останалите три на-
гради, получиха със-
тезатели, носещи 
името Мартин. Най-
добър гард този се-
зон е Мартин Гюров, 
най-добър нападател 
- Мартин Бояджиев, 
а голмайстор на пър-
венството - Мартин 
Миланов.

I кръг (валиден и за Купа „България”)
10 ноември 2009, зимен дворец на спорта
„Левски” - „Славия” 1:14 (1:3, 0:6, 0:5)
12 ноември 2009, зимен дворец на спорта
цСКА - „Айсберг” 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
17 ноември 2009, зимен дворец на спорта
цСКА - „Левски” 4:0 (2:0, 2:0) прекратен в 35-ата 
минута 
17 ноември 2009, ст. „славия”
„славия” - „айсберг” 16:2 (4:0, 6:1, 6:1)
19 ноември 2009, ст. „славия”
„славия” - ЦсКа 5:0 служебно
(неявяване на отбора на цСКА)
24 ноември 2009, ст. „славия”
„Айсберг” - „Левски” 5:0 служебно
(недостатъчен брой състезатели на „Левски” 
според наредбата)
II кръг
26 ноември 2009, ст. „славия”
„Славия” - „Левски” 11:2 (1:1, 7:1, 3:0)
1 декември 2009, ст. „славия”
„Айсберг” - цСКА 2:7 (0:1, 0:2, 2:4)
3 декември 2009, зимен дворец на спорта
„Левски” - цСКА 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)
3 декември 2009, ст. „славия”
„Айсберг” - „Славия” 4:19 (0:6, 2:3, 2:10)
8 декември 2009, зимен дворец на спорта
цСКА - „Славия” 2:6 (0:0, 1:5, 1:1)
10 декември 2009, зимен дворец на спор-
та
„Левски” - „Айсберг” 3:8 (2:3, 1:1, 0:4)
III кръг
19 януари 2010, зимен дворец на спорта
„Левски” - „Славия” 3:13 (0:6, 0:3, 3:4).
21 януари 2010, зимен дворец на спорта
цСКА - „Айсберг” 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
26 януари 2010, зимен дворец на спорта
цСКА - „Левски” 9:7 (4:1, 2:2, 3:4)
28 януари 2010, ст. „славия”

„Славия” - „Айсберг” 13:0 (4:0, 3:0, 6:0)
2 февруари 2010, ст. „славия”
„Славия” - цСКА прекратен при 3:0 след пър-
вата третина
4 февруари 2010, ст. „славия”
„Айсберг” - „Левски” 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Крайно класиране за сезон 2009/2010
отбор м п псп зсп з г.р. т.
1.„Славия” 3 3 0 0 0 38-6 9
2.„Левски” 3 0 0 0 3 6-38 0

Забележка: Съставът на „Айсберг” не учас-
тва в класирането, тъй като под това име 
игра младежкият национален отбор до 20 г. 
След решение на УС на БФХЛ ЦСКА е изваден 
от крайното класиране, а всички мачове на 
отбора са анулирани.

Легенда: П - победи в редовното време; 
ПСП - победи след продължение; ЗСП - загуби 
след продължение; З - загуби в редовното вре-
ме; ГР - голова разлика; Т - точки

Витрина на държавното 
първенство за мъже

сезон 2009/2010

Капитанът на славистите Росен 
Стефанов получава купата от но-
вия председател на федерацията 
Красимир Кръстев

Радост в 
„бяло” след 
спечелването 
на титлата Страниците подготви:

Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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Традициите са най-големият капитал на "белия" клуб през годините. Радващо 
е, че и сега се създават такива. Една от тях е турнирът „Деца играят футбол 

с емблемата на „Славия” провеждан в Козлодуй. В може би най-слависткият 
град в България проявата събра деца от трети и четвърти клас за седми 

път. Този път освен отбори от трите местни училища имаше и селекция от 
близкото село Хърлец. Атмосферата в местната волейболна зала отново бе 

невероятна, а организаторите се бяха погрижили за всичко. Титлата този 
път отиде в първия тим на 

СОУ „Христо Ботев”, а неговите футболисти гордо вдигнаха купата. 
Още за прекрасната проява на стр. 10-11

Колективните спортове в „Славия” имат десет отбора в шест вида 
спорт. И ето, че изминалият месец ни донесе титла за още един. Мъжкият 
хокеен тим спечели напълно заслужено златните медали от държавното 
първенство в зала. Успехът бе повече от категоричен, защото дойде 
след истински разгром на финала над дългогодишния първенец НСА с 8:1. 
Състав на новите шампиони: От ляво надясно първи ред - седнали: Даниел 
Валявичерски, Кристиян Пасков, Калин Георгиев, Александър Христов и 
Григор Стоянов. Втори ред – прави: Веселин Чорапинов (капитан), Георги 
Ценков, Калоян Янев, Румен Ангелков, Никола Ваканов, Симеон Илиев 
(треньор) и Калоян Христов. Трети ред – прави Антони Ваканов (президент), 
Жельо Герасимов, Светослав Петков, Милуш Стоянов и Радослав Грозков.

Подробности за успеха на „белите” на стр. 14

0888-451-614
02-973-26-73




