
в този славистки геноцид 
бе изгонването на треньо-
ра Велислав Вуцов, в самия 
край на последния мач. Не 
трябва да е голям пророк 
човек, а просто да е запознат 
с футболното-ГМО, което съ-
творява родното БФС, за да 
отгатне целта на липсата му 
на скамейката в „Подуяне”. 
Вероятно нищо добро, не 
чака „белия” тим и на втория 
фронт в битката за купата. 
Съществува реална опасност 
„ведомственият” клуб на БФС 
да остане без евро-квота и за 
да не се случи това, трябва 
да бъде спрян слависткият 
поход към купата. След като, 
вече „белите” са почти вън от 
играта за европейски излаз 
чрез първенството. 

По славистки е редно да 
обобщим, че любимият ни 
отбор не играе най-добрия 
футбол, който искаме да 
виждаме от него. Но за това 
има ред обективни причини, 
освен субективните, които 
изтъкнахме по горе. Най-
важното, което се наблюда-
ва в изявите на „Славия” този 
сезон е желаниета за игра и 
волята за победа. Неща, кои-
то искаме да продължим да 
виждаме от „белите” и в този 
месец на истината.    

За футболния тим на 
„Славия” идва време 
разделно. В следва-

щия един месец се решава 
съдбата на целия сезон. То-
гава ще си проличи има ли 
„белият” клуб воля и сили да 

стигне до бленуваната Евро-
па. Уви, не всичко е ръцете 
на славистите. Ръководс-
твото на БФС припозна като 
удобния излишен състава на 
„Славия”. Най-старият роден 
клуб отдавна е недолюбван 

от централата на „Иван Асен 
ІІ”-26. Това пролича с особе-
на сила в началото на тази 
година. Казусът Илия Илиев 
бе решен „по приятелски в 
полза на нашия човек”. Къс-
но дошлата жълта карта на 

Александър Томаш бе при-
ета без забавяне, а случаят 
е аналогичен... Следващият 
удар бе сътворен от слугина-
жа на т. нар. съдии. Картони 
на играчите в бяло се разда-
ват за щяло и нещяло, връх 
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В началото на пролет-
ния дял на шампионата, 
най-големият скандал 
в родния футбол бе съ-
творен от чиновниците 
в БФС и се отнасяше за 
преминаването на Илия 
Илиев от тима на „Сли-
вен” в „белия” клуб. Както 
е добре известно от фут-
болната централа при-
съдиха играча „по при-
ятелски” на сливенския 
кмет. Славистката обще-
ственост реагира доста 
остро на тази неспра-
ведливост. Предлагаме 
ви някои от по-интрес-
ните думи на част от ак-
тивните привърженици 
на „Славия” споделени 
в интернет. Текстовете 
са публикувани във фо-
рума на сайта на Нацио-
налния клуб на слависта 
www.slaviasofia.com, и се 
отнасят до поведението 
на Йордан Лечков. Пот-
ребителите са цитирани 
с псевдонимите, които 
използват в мрежата:

Viktor4o_Rs: „Такива 
са четвъртите в света - 
отлични футболисти, но 

дотам. Като хора и като 
управници повечето не 
стават за нищо”.

ACAB: „Много куца 
работа.”

Viktor4o_Rs: „Е, нали 
уж се е стигнало до граж-
дански съд и договорът е 
прекратен? Според адво-
кат Петър Величков прав-
ната комисия може само 
да дава становища, а не да 
взема решения?!! Иначе 
за Лечков и БФС всичко 
е казано, какво да се пов-
таряме с псувните. Само 
гледайте в Сливен какво 
ни чака като съдийство.”

Божо: „Безумно ре-
шение, май трябва да 
направим утре една ви-
зита на „Иван Асен”, да си 

кажем мнението...”
Slavia_Sofia: „Илийка-

та ни е толкова нужен... 
Нямам думи за това ска-
пано БФС.”

Vi k t o r 4 o _ R s : „ А к о 
действително има ре-
шение на граждански 
съд в наша полза, тия от 
БФС се гаврят с всякакви 
правни норми. Къде се е 
чуло и видяло по-нисша 
инстанция да престъпва 
решения на по-висша 
такава, каква правова 
държава сме тогава?!”

White 1913 Power: 
„Събота мощно в под-
крепа на Илия и свирепо 
срещу Лечков. Коруп-
цията е другото име за 
есенното време на един 
народ”.

Kijani: „Лечков дока-
за, че е низък човек. ”

Slavia_Sofia: „Лично 
мен изключително мно-
го ме е яд, въпреки годи-
ните си Илийката щеше 
да допринесе страшно 
много в халфовата ли-
ния, но уви - проклетото 
БФС ни прецака много 
злобно.”

venci_1913: „Заради 
тоя Лечков и перуката 
(бел.ред. Борислав Ми-
хайлов) футбола ни е на 
това дередже!”

Kijani: „да издигнем 
плакат: „Лече, енфието 
ти е взело парите.”
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Издава:  Национален клуб на слависта
редакционна колегия: редактор - Камен Огнянов

e-mail: kamen.ognianov@gmail.bg
отговорен секретар - Свободан Александров

e-mail:  svobodan@abv.bg
репортери: Асен даскалов; e-mail:  hibs fan@mail.bg

Ангел Славчев; e-mail:  aslavchev@gmail.com
адрес: София 1618, ул. "Коломан" №1; тел. 855-93-48
e-mail:  slavia@slaviasofia.com • www.slaviasofia.com

Всеки автор носи отговорност за материалите си.
Редакционно броят е приключен на 16 март2010 г.

2

Скъпи приятели, този път ви запознаваме с 
денис Кръстев от София. Той е на девет години и 
вече носи с гордост шала с емблемата на „Славия”. 
Няма как да бъде другояче, защото „белият” отбор 
е на голяма почит в неговото семейство. денис е 
четвърто поколение славист! 

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

„Белите” фенове по 
случая „Илия Илиев”: 
„Само гледайте 
какво съдийство 
ни чака в Сливен!”

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.

На първия си мач от пролетния дял агитката на „Сла-
вия” издигна трансперант срещу Лечков и БФС

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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да прозрат, че не мо-
гат да са държава в дъ-
ржавата и трябва да се 
съобразяват със зако-
ните в нея. 

Иван ЖИКОВ

Преди малко 
повече от пет 
години един 

бивш футболист, наре-
чен от привържениците 
си Гениалния плешивец, 
поведе бунт срещу ръ-
ководството на БФС и 
тотално компрометира-
ния му президент Иван 
Славков. Подкрепен от 
някогашните си съот-
борници, триумфирали 
с бронзови медали от 
световното в САЩ през 
1994 година, с плам в 
очите Йордан Лечков 
обясняваше за нуждите 
от реформи в центра-
лата, от прозрачност на 
управлението й, от нов 
вид мениджмънт и нов 
морал във футбола. 

В последвалия пе-
риод Лечков, Борислав 
Михайлов, Наско Сира-
ков, Емил Костадинов и 
всички останали, насле-
дили Батето в БФС, ни 
показаха няколко неща 
– че са некадърни ръко-
водители, че 

не искат да правят 
реформи, 

че прозрачността е не-
желана, тъй като водещ 
в политиката им е лич-
ният им интерес, а мо-
ралът им липсва. Пок-

рай това нивото на „А” 
група се срина, участ-
ниците ни в евротурни-
рите вече треперят от 
грузинци, азери и бела-
руси, а националнта ни 
селекция (“отборът не 
е лош”, каза Михайлов) 
пада от Кипър с 1:4. 

Хванати ръка за ръка, 
глупостта и наглостта 

в Изпълкома на цент-
ралата нарастваха пра-
вопропорционално и 
достигнаха чудовищни 
размери. В един трудов 
спор от тази зима обаче 
шефовете на БФС пре-
минаха всякакви грани-
ци, иззеха функциите на 
съд и произнесоха при-
съда, която е в проти-
воречие с Конституци-
ята на България. Само и 
само вицепрезидентът 
на централата Йордан 

Лечков да е доволен. 
След всичко, което 

се изписа и изговори 
по темата, вече няма 
смисъл да се обясня-
ва, че по всички зако-
ни, наредби и правила 
Илия Илиев трябваше 
да осъди ПФК „Сливен” 
да му изплати пари и да 
премине в редиците на 

„белите” като свободен 
състезател. Не е въпро-
сът и в това дали халфът 
има да получава 7 или 
70 000 лева от Лечков. 
Този случай е показате-
лен за начина, по който 
се управлява футболът 
ни – с феодални методи, 
със заплахи, с подмазва-
не към силния на деня. 
А, в успешен опит 

да демонстрира 
пълното отсъствие 

на гузна съвест, кметът 
на Сливен продължава 
да се държи така, сякаш 
правото е на негова 
страна?! За последно 
каза, че щял да връчва 
мотики и кирки на Или-

Посоки 3

първите три пролетни 
кръга, са изключително 
необходими в схемата 
на Велислав Вуцов. 

Затова и делата, кои-
то футболистът и клубът 
ще заведат срещу БФС, 
са напълно основател-
ни. дано след като те 
бъдат спечелени, от 
централата най-накрая 

БФС погази собствените са правила, за да не допусне 
Илия Илиев да играе за “Славия”  

Наглото погазване на закона в казуса “Илия Илиев” 
е показателно за това как се работи в БФС

че дотогава нито Илия 
Илиев ще може да прак-
тикува футбол, нито 
„Славия” да се възполз-
ва от неговите качества. 
Които, както се видя в 

ев, за да копае градинки 
и да боядисва стени в 
града под Сините ка-
мъни. Чувство за хумор 
или безочие? Отговоре-
те си сами. 

Рано или късно съдът 
ще си свърши работа-
та и ще разкрие пъл-
ната несъстоятелност 
на БФС. Проблемът е, 

БФС мина всякакви 
граници
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Три мача, един 
гол, пет точки. 
Това е равно-

сметката от старта на 
пролетния полусезон 
на “Славия”. Съпер-
ниците - “Спортист”, 
“Локомотив” (Мездра) 
и “Пирин” не са от чак 
толкова голяма класа 
и активът на “бели-
те” можеше да е поне 
седем точки преди 
дербито с “Левски”. В 
началото на втория 
дял на първенството 
столичани отново иг-
раят толкова мъчно, 
колкото на първия, за-
това фактът, че дотук 
нямат загуба, може да 
бъде окачествен като 
успех. 

Разбира се, стар-
тът на “Славия” по 
никакъв начин не се 
различава от този на 
лидерите в таблицата 
и преките конкуренти 
в битката за Европа, 
които също направиха 
грешни стъпки. Тере-
ните, на които се иг-
раха първите срещи, 
бяха в потресаващо 
състояние. В допълне-
ние към това Велислав 
Вуцов трябваше да 
прекроява състава си 
в последния момент, 
тъй като по различни 
причини се лиши от 6-
7 гласени за титуляри 
състезатели. 

Такъв бе случаят с

домакинството на 
“спортист” (своге)

в 16-ия кръг. Жуни-
ор и Николай Петров 
изтърпяваха наказа-
ния, азербайджански-

ят ФК “Баку” и местната 
федерация отказваха 
да изпратят на “Овча 
купел” жълтата карта 
на новото попълне-
ние Александър То-
маш, а БФС си погази 
собствените правила, 
само и само да угоди 
на Йордан Лечков, и 
Илия Илиев да не бъде 
картотекиран в “Сла-
вия”. Ренет и Попара 
пък лекуваха конту-
зии, невъзстановен 
беше Тодор Колев. 
Това принуди Вуцов да 
направи както някол-
ко смени в титулярния 
състав, така и да при-
бегне до вътрешни 
рокади – Борислав Ге-
оргиев се подвизава-
ше като централен за-
щитник, даниел Пеев 
– като вътрешен халф, 

а единствен на-
пред бе изнесен 
завърналият се 
от Азербайджан 
Николай Вълев-
Гонзо, подпома-
ган от Алберони 
и димитров. Още 
в началото си 
пролича, че тара-
нът изобщо не е 
във форма – той 
не успя да ополз-
отвори нито едно 
от добрите пода-
вания към него, 
а единствената 
опасност бе из-
стрел отдалече на 
Петър димитров. 
Все пак в 37-ата 
минута “белите” 
стигнаха до гол 
– Пеев изсипа 
една топка в пе-
налта, изтичалият 
напред да я хване 
Тодор Кючуков 
я изпусна на зе-
мята, а Алберони 
само това и чака-
ше, и без забавя-
не я прати в оп-

разнената врата – 1:0. 

Минали мачове4

Преминалият от “Славия” в “Локо” (Мездра) Милан 
Коприваров се опитва да стъпче Жуниор от “белите”    
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Три мача – един гол
“славия” се справя перфектно 
в защита, но се мъчи много 
срещу по-затворени съперници

После бразилецът се 
контузи и бе заменен, 
а мъките на домакини-
те продължиха. Нещо 
повече – в края на вто-
рото полувреме гос-
тите, борещи се да не 
изпаднат от А група, 
стигнаха до 2-3 отлич-
ни възможности да 
изравнят, но проявиха 
неточен мерник. 

срещу “локо” 
(Мездра)

предпоставките за 
втора поредна побе-
да бяха налице. Пре-
отстъпените от “Овча 
купел” в състава на 
Воин Войнов Йордан 
Господинов и Мартин 
Кавдански нямаше как 
да играят заради уст-
на договорка между 
двете ръководства, а 
в състава на “Славия” 
се завърнаха след 
наказания Жуниор и 
Николай Петров. На 
разкаляното игрище 
двете единайсеторки 
се задоволиха с това 
да ритат топката да-
леч напред, а публи-
ката в един момент 
се чудеше дали не е 
дошла на тенис мач. 
Все пак по-добрите 
възможности преди 

Завърналият се в игра след контузия Павле Попара 
не помогна на “Славия” да победи “Пирин” 
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почивката бяха за “бе-
лите”. Страхотно воле 
на Петър димитров бе 
избито със сетни сили 
от Линков, а Жуниор 
прояви неточен мер-
ник. След почивката и 
мездренчани създадо-
ха няколко опасности, 

при които шутове на 
Иса и Керчев прину-
диха Раис М’Боли да 
показва защо е на-
граден за най-добрия 
вратар у нас. В 66-ата 
минута дойде най-
добрата възможност 
за “Славия” - Жуниор 

стреля от 20 метра, 
Линков изби, а при 
добавката Галин Ива-
нов прати топката в 
аут. две минути пре-
ди края и Вълев се 
нареди на опашката с 
пропуските. От щаба 
на столичани обви-

ниха главния рефер 
Христо Ристосков, че 
е спестил куп жълти 
и червени картони на 
локомотивци, но това 
нямаше как да послу-
жи като оправдание 
за грешната стъпка. 
След още седмица

“белите” излязоха 
срещу “пирин”

Традиционно не-
удобен съперник за 
“Славия”, благоевг-
радчани бяха пълната 
сензация от начало-
то на пролетния дял. 

“Орлетата” изкълваха 
“Миньор” като гости в 
Перник, а във втория 
кръг отнесоха прехва-
лените звезди на “Ли-
текс” с 4:1, изпускайки 
да вкарат поне осем 
гола на жалките лов-
чанлии. 

Още в 12-ата ми-
нута възпитанците на 
Вуцов можеха да по-
ведат, ако останалият 
сам срещу Макенджи-
ев Тодор Колев не бе 
стрелял във вратаря. 
Гостите отвърнаха с 
няколко опасности, 
при една от които бе 
свирена спорна заса-
да на изскачащия очи 
в очи с М’Боли дани-
ел Младенов. И двата 
тима направиха по 
една принудителна 
смяна – първо Роберт 
Петров бе нокаутиран 
от силен шут с топката, 
а след това бившият 
славист димитър Во-
деничаров си извади 
рамото и също напус-
на терена. 

Много напечено 
стана през второто 
полувреме. Тогава ре-
ферът Станислав Тодо-
ров, иначе свирил вся-
ко спорно положение 
в полза на гостите, из-
гони Борислав Георги-
ев. За картона имаше 
основание – защитата 
на “белите” сбърка, 
Кондев се откъсваше 
сам срещу М’Боли, а 
Бобъра го задържа и 
повали на земята. От-
тук до края “Пирин” 
натискаше, но “Сла-

вия” се бранеше добре 
и не позволи да допус-
не първия гол във вра-
тата си тази година. 
Вместо това в 88-ата 
минута Галин Иванов 
не успя от един метър 
да прати топката във 
вратата и опропасти 
най-чистото положе-
ние на домакините. 
Велислав Вуцов пък се 
развика здраво на ар-
битъра и бе изгонен, 
като със сигурност ще 
му се наложи да гледа 
дербито с “Левски” от 
трибуните на “Герена”. 

Изминалите три 
кръга доказаха, че 
“Славия” се справя да-
леч по-успешно в за-
щита, отколкото през 
есенния полусезон. Но 
атаката срещу сгъсте-
на отбрана си остава 
сериозен проблем. 
Съдейки по положени-
ето, в което се намира 
“Левски”, и яловите на-
падатели, с които раз-
полага, “белите” съв-
сем спокойно могат и 
да не загубят на “Гере-
на”. Ако час по-скоро 
голаджиите не влязат 
във форма обаче, по-
бедата също ще си ос-
тане само мечта. 

Иван ЖИКОВ

Минали мачове 5
СТАТИСТИКА

XVI кръг, 27 февруари 2010 г. 
“славия” - “спортист” (своге) 1:0
“славия”: 26. М’Боли, 21. дяков, 35. Петков, 3. Георгиев, 22. Р. Пет-
ров, 6. дюлгеров, 77. Пеев, 5. Алберони (53 – 10. Колев), 33. Г. Ива-
нов, 8. димитров (83 – 2. дреновички), 9. Вълев (67 – 17. яшар).
Голмайстор: 1:0 Алберони (37).
съдия: Стефан Спасов.
Жълти картони: М’Боли, димитров, Пеев.
софия, ст. “славия”, 600 зрители.

XVII кръг, 05.03.2010 г. 
“локомотив” (Мездра) - “славия” 0:0
“славия”: 26. М’Боли, 21. дяков, 35. Петков, 3. Георгиев, 22. Р. Пет-
ров, 6. дюлгеров, 4. Н. Петров, 77. Пеев, 10. Колев, 8. димитров (46 
– 33. Г. Иванов), 19. Жуниор (74 – 9. Вълев).
съдия: Христо Ристосков.
Жълти картони: Петков, Пеев.
Мездра, ст. “локомотив”, 400 зрители.

XVIII кръг, 13.03.2010 г. 
“славия” - “пирин” 0:0
“славия”: 26. М’Боли, 21. дяков, 35. Петков, 28. Томаш, 22. Р. Петров 
(35 - дюлгеров), 3. Георгиев, 4. Н. Петров (61 – 5. Попара), 77. Пеев, 
33. Г. Иванов, 10. Колев (67 - дреновички), 19. Жуниор. 
съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Петков, Иванов, Колев.
Червен картон: Георгиев, Велислав Вуцов-треньор.
софия, ст. “славия”, 700 зрители.

Богомил Дяков бе сред най-активните на терена срещу “Пирин”

“Славия” - “Спортист”
„Очаквах, че ще ни е 

трудно. Най-важното е, 
че победихме. Вижда се 
израстване в игровия ни 
облик. Не мога да кажа, че 
не съм доволен, имахме 
много проблеми със съста-
ва. Имаше напрежение, но 
подходихме отговорно и 
не допуснахме грешката от 
есента. Жалко е това, кое-
то се случва с Илия Илиев. 
Всички сме принудени да 
играем по гайдата на един 
герой от САЩ’94. Един ме-
сец от БФС не са ни пратили 
становище по случая. Кой 
ще ни плаща пропуснатите 
ползи?”

“Локо” (Мездра) - 
“Славия”
„Знаех, че ще ни е теж-

ко. Природата е безпо-

щадна и сме принудени да 
играем при отвратителни 
условия. Не сме готови за 
такъв терен, в нашия тим 
разчитаме на бързината, 
на динамиката. На момен-
ти рискувахме, създадох-
ме своите шансове, но и 
сгрешихме, и противникът 
можеше да се възползва. 
Все пак нашите възмож-

ности бяха една идея по-
чисти от техните, но 0:0 е 
реалният резултат. Про-
дължавам да смятам, че 
показваме израстване в 
сравнение с есента – то-
гава на такива терени и 
срещу такива съперници 
записвахме загуби, сега 
поне взимаме точки.”

“Славия” - “Пирин”
„Благодаря на хората 

от персонала, че направи-
ха всичко възможно тере-
нът да позволи да се играе 
футбол. Много усилия 
вложиха всички. Жалко, 
че не успяхме да спече-
лим мача. Не допуснахме 
сериозни опасности пред 
вратата ни, особено през 
първата част. Накрая, като 
бяхме с 10 човека, “Пирин” 
имаха 1-2 шанса, плод на 
наши недоглеждания. Ако 
този красавец от Шумен 
Станислав Тодоров бе 
показал още 1-2 червени 
картона, пак щяхме да 
търсим победата. Изгони 
ме, за да ни подготви за 
следващия мач. Имахме 
12 здрави футболисти, Жу-
ниор до последно висеше 
с контузия.”

ТреньоръТ
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- Няма да бъде ле-
сен мач за нито един от 
двата отбора. „Левски” 
загуби от „Литекс” с 0:3 
и ще се опита да спече-
ли на всяка цена срещу 
нас. Ние също се нуж-
даем от победа.

- предстои и учас-
тие в турнира за ку-
пата на България. 
„славия” среща вто-
родивизионния „Чав-
дар” (етрополе). 

- Не можем да мис-
лим за финал преди да 
сме отстранили отбора 
от Етрополе. Винаги е 
много трудно да игра-
еш срещу тим от втора 
дивизия на чужд терен. 
Това е техният шанс да 
направят нещо голямо. 
Предстои ни още един 
много труден двубой, 
който трябва да спе-
челим. Все пак ние сме 
добър отбор и имаме 
всички шансове да 
продължим напред.

- Как се чувстваш в 
„славия”?

- Много добре. Всич-
ко в отбора е както 

трябва. Чувствам се 
щастлив и искам да 
продължа да играя за 
отбора.

- научи ли някоя 
дума на български?

- Трудно ми е. Опит-
вам се да комуникирам 
с бранителите по вре-
ме на мачовете на бъ-
лгарски. Използването 
на българския език е 

сложно за мен, но все 
пак знам отделни думи 
като „сам” и „идват”.

- Имаш ли любим 
отбор в европа?

- Любим нямам, но 
много ми допада иг-
рата на европейския 
шампион „Барселона”, 
както и на „Интер” (Ми-
лано).

- Имаш ли съот-
борници в „славия”, с 
които си близък и из-
вън терена?

- По принцип се 
разбирам с всички в 
тима. Най-близък съм 
с Павле Попара, другия 
французин Стив Ренет 
и с новото попълнение 
Франсиско Алберони. 

- Какво правиш, ко-
гато нямаш мач или 
тренировка?

- Предпочитам да си 
стоя вкъщи и да гледам 
филми. Не обичам мно-
го излизанията. Поня-
кога се случва да отида 
на кафе или ресторант, 
но по-рядко. Чувствам 

се добре в София, но 
не излизам много. По 
принцип съм спокоен 
и обикновен човек, 
който се опитва да си 
върши работата.

- не мога да не те 
попитам и за българ-
ските жени. Какво е 
мнението ти за тях?

- Българските жени 
не ме интересуват. 
Имам си приятелка, ко-
ято работи и живее във 
Франция. да се поддъ-
ржа такава връзка не 
е лесно, защото не се 
виждаме много често. 
Когато има възможност 
тя идва в България. 

- Какво ще кажеш 
на запалянковците 
на „славия?

- Искам да им бла-
годаря за подкрепата 
във всички мачове. 
Предстоят ни още мно-
го трудни двубои, но 
заедно с тях можем да 
победим всеки.

Асен ДАСКАЛОВ

Интервю6

През настоящия 
сезон „Славия” мно-
го трудно отбелязва 
голове, но е факт, и 
че трудно допуска по-
падения във вратата 
си. Основна заслуга за 
последното, а и за ня-
кои от победите на 
„белите” има и при-
влеченият през ля-
тото на 2009 година 
френски вратар Райс 
Мболи. Роденият през 
1986 година страж не 
допусна попадение във 
вратата си в първи-
те три мача от про-
летния дял в „А” група, 
въпреки че столичани 
спечелиха едва пет 
точки в тези двубои. 
Райс Мболи се съгла-
си да даде специално 
интервю за вестник 
„Славия”, в което гово-
ри за предстоящите 
и за отминалите ма-
чове на отбора. Редом 
за представянето си 
в тези срещи френс-
кият страж признава, 
че не харесва нощния 
живот и остава верен 
на своята приятелка, 
която работи в далеч-
на Франция. Преминал 
през отбори в Шот-
ландия, Гърция, Япония 
и родината си Мболи 
най-сетне намира своя 
пристан в „Славия”.

- райс, какво мис-
лиш за първите три 
мача на „славия” от 
пролетния дял на 
първенството? 

- Това бяха много 
трудни двубои за нас. 
Играхме срещу амби-
циозни отбори. Бъл-
гарското първенство е 
много равностойно и 
заради това не успяхме 
да ги спечелим. Напра-
вихме всичко възмож-
но, за да победим, но 
не успяхме. Предстоят 
ни още много важни 
мачове.

- Какво очакваш 
от предстоящото де-
рби между „левски” и 
„славия”?

„Чувствам се много добре 
в „Славия”, българското 
първенство е равностойно”

Райс
Мболи: 

Френският вратар на „белите” харесва 
„Барселона” и „Интер” (Милано)

В лицето на Райс Мболи „Славия” намери качествен 
страж, който е в основата на някои от победите 
на отбора през този сезон

Райс Мболи бе определен за най-добър вратар на 2009 година 
в родната „А” група  
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За един месец сла-

вистите и оста-
налите отбори от 
родната „А” група 
ще имат почти двой-
но повече срещи от 
нормалното, тъй 
като следват някол-
ко кръга, които ще 
бъдат изиграни в сря-
да. Първата от тези 
срещи е дербито с 
„Левски”, което може 
да се окаже и най-важ-
ният мач на „Славия” 
за първенството, 
който ще определи и 
амбициите на тима 
до края на шампиона-
та.

Веднага след срещата 
с тима от квартал „Поду-
ене” най-старият роден 
клуб приема новака от 
северозападния град 
Монтана. друг бъдещ 
съперник на „Славия”, 
тимът на „Сливен”, побе-
ди момчетата на Атанас 
джамбазки с 1:0 и се 
изравни с тях по точки. 
Сега и двата отбора имат 
по двайсет и една, и са 
на седем от зоната на 
изпадащите. Славистите 
допуснаха неприятна 
загуба с 0:2 през есента 
и сега ще трябва да раз-
чистват тези стари смет-
ки. Победа за „белите” би 
бил най-логичния изход 
от този мач.

Тимът на градоначал-
ника на „Сливен” Йордан 
Лечков вероятно и тази 
година ще се спаси от из-
падане, но Илия Илиев и 
съотборниците му от Со-
фия имат да си връщат 
за пропуснатите ползи и 
скъсаните нерви. Фено-
вете на „белите” също ще 

са повече от 
ентусиазирани 

за този двубой. „Войво-
дите” направиха 0:0 с 
„Черно море” в седем-
найсетия кръг и заедно 
с „моряците” бяха по-
редните два тима, които 
оправдаха постната си 
продукция с калния и 
тежък терен. Въпреки 
това, старши треньорът 
на „Сливен” изрази задо-

волството си от спече-
лената точка. Очаквани-
ята за този двубой са за 
затворена игра и много 
борба от страна на тима 
на Лечков. 

На четвърти април 
славистите трябваше 
да играят срещу „канар-
четата” от „Ботев”, но за-
ради изхвърлянето на 
пловдивчани „белите” 
ще почиват. Тoзи тайма-
ут идва точно на място 
за състава на „Славия”, 
макар че физическата 
подготовка на момчетата 
през зимната пауза беше 
най-силното оръжие на 
Велислав Вуцов. 

В двайсет и третия 
кръг славистите госту-
ват в Перник на крайно 
негостоприемния отбор 
на „Миньор”. „Стадионът 
на мира” е старото име 
на спортното съоръже-
ние в провинциалния 
град. За съжаление това 
съоръжение отдавна е 
загубило това си прозви-
ще, като вероятността 
там да ви уцелят с въз-

душна пушка е точно 
толкова голяма, колкото 

да ви замерят и с паве. 
В чисто футболен аспект 
„миньорите” не превъз-
хождат „белите” по ни-
какъв начин. От подно-
вяването на шампионата 
те записаха две загуби и 
едно равенство срещу 
непретенциозния тим 
на „Монтана” (1:1). Тра-
диционно, треньорите 
и на двата тима се оп-
лакаха от лошия терен 
– обичайна практика на 
българските специалис-
ти след зимната пауза. 
Перничани играха силно 
срещу „Левски” и ако не 
бе 

поредното 
скандално 
съдийство 

на познатия и на „бяла-

Сгъстен цикъл от срещи 
и две дербита ще
удвоят и емоциите

та” общественост Ангел 
Ангелов, те можеха да 
си тръгнат и с точка. Ре-
ферът пък сензационно 
бе наказан за четири 
срещи от компетентните 
органи в БФС. 

В следващия кръг 
„Славия” посреща на 
стадиона в полите на 
Витоша претендента за 
титлата „Литекс” (Ловеч), 
който разгроми трупата 
от „Герена” с 3:0, но и до-
пусна срамна загуба от 
„Пирин” (Благоевград) с 
1:4 преди това. думите 
на защитника Радостин 
Кишишев след мача са 
логични: „Не играхме 
най-добрия футбол днес, 
но пък и „Левски” игра 
много слабо”. Тези слова 
лъхват и опитмизъм в 
„белия” лагер за дербито 
срещу „сините” в двайсе-
тия кръг. Успеят ли, сла-
вистите ще се изравнят 
по точки с тима на Геор-
ги Иванов, който заема 
четвърта позиция във 
временното класиране с 
29 точки. 

Ангел ГЕОРГИЕВ

Статистика и програма
XIX кръг - 20 март (събота), 
19:30 ч., стадион 
„Георги аспарухов”
„левски” - „славия”

(през есента – 3:1)
В последните 5 сезона:
сезон  есен пролет
2003-2004  2:1 1:0
2004-2005  3:0 2:0
2005-2006  5:0 2:2
2006-2007  3:0 2:0
2007-2008  0:0 2:1

XX кръг - 24 март (сряда), 
15:00 ч., стадион „славия”
„славия” - „Монтана”
(през есента – 0:2)

В последните 5 сезона:
Не са се срещали

XXI кръг - 28 март (неделя), 
15:00 ч., стадион 
„Хаджи Димитър”
„сливен” - „славия”

(през есента – 1:2)
В последните 5 сезона:
сезон  Сливен София
2004-2005  - -
2005-2006  - -
2006-2007  - -
2007-2008  - -
2008-2009  1:1 1:3

XXII кръг - 4 април (неделя)*, 
14:00 ч. стадион „славия”
„славия” - „Ботев” 3:0 сл.
(през есента – 1:0 )

В последните 5 сезона:
сезон  София Пловдив
2004-2005  - -
2005-2006  2:1 0:0
2006-2007  2:0 1:1
2007-2008  4:2 0:3
2008-2009  4:0 1:2

XXIII кръг - 9 април (петък), 
16:00 ч., стадион „Миньор”
„Миньор” - „славия”
(през есента – 1:1)

В последните 5 сезона:
сезон  Перник София
2004-2005  - -
2005-2006  - -
2006-2007  - -
2007-2008  - -
2008-2009  1:0 1:1

XXIV кръг - 14 април (сряда), 
15:00 ч., стадион „славия”
„славия” - „литекс”
(през есента – 0:1)

В последните 5 сезона:
сезон  София Ловеч
2004-2005  2:2 1:1
2005-2006  0:0 1:2
2006-2007  2:2 0:2
2007-2008  1:0 1:1
2008-2009  0:3 1:0

*Забележка: „Ботев” (Пловдив) е изваден от групата 
след съвместно заседание и решения на Спортно-
техническата и Дисциплинарната комисии на БФС 
от 24 февруари 2010 г. Активът на отбора до този 
момент се запазва, а на противниците му през 
пролетта се присъждат служебни победи с 3:0. 

Капитанът Йордан Петков е бранителят в 
защитата на „белия” отбор, който се представя 
най-силно след подновяването на шампионата 

сн. Sportni.bg  
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През измина-
лите няколко 
кръга събити-

ята на терена не бяха 
особено впечатляващи, 
но на трибуните се видя 
сериозно раздижване. 
На мач с непретенцио-
зен отбор като „Спор-
тист” (Своге) агитката на 
„Славия” наброяваше 
почти 80 души. Подкре-
пата бе пълна, от първия 
до последния съдийски 
сигнал. На гостуването 
на „Локомотив” (Мездра) 
в делничен ден също 
имаше немалко „бели” 
привърженици, въпре-
ки лошото време и ус-
ловията. Точно в Мездра 
пък бе показано и ново-
то знаме на Boys Sofia, 
което може да бъде ви-
дяно на следващите ма-
чове на „белия” тим от-
ново. Заедно с това бяха 
раздадени и стотици 
календарчета джобен 

формат още на първия 
двубой след зимната па-
уза. Новото календарче 
на агитката на „Славия” 
е една добра инициати-
ва, позабравена в пос-
ледните седем години. 
Очаквайте в следва-
щия брой панорама на 
всички издадени досега 
календари-джобен фор-
мат на „бялата” торсида, 
на регионалните фенк-
лубове и на части лица 
през годините. Както ви-
наги, така и сега, всички 
тези 

похвални 
инициативи 

славистките фенове 
правят изцяло само 
със собствени финан-

сови средства.
Славистите открито 

изразиха негодувани-
ето си срещу неспра-
ведливото решение на 
БФС по случая „Илия 
Илиев” с трансперант, 
който бе показан на 
срещите със „Спор-
тист” и „Локомотив” 
(Мездра). Въпреки на-
стояването на делегата 

на мача с „шоколадите” 
плакатът да бъде сва-
лен, полицията отказа, 
тъй като в него не се 
съдържаха дискрими-
национни или крайно 
обидни текстове или 
послания. 

За жалост, рядко 
представителите на 
днешните пазители на 
реда мерят с еднакъв 

аршин или прилагат 
законите с равни кри-
терии спрямо всеки. 
Голяма група от край-
ните привърженици 
на „Славия” изрази 
своята подкрепа към 
агитката на градските 
съперници от „Локо-
мотив” (София) след 
инцидентите с органи-
те на реда след двубоя 
им с „Берое”. 
Тогава шест-
седем човека 
от „железни-
чарите” бяха 
арес т увани 
(включител-
но инвалид 
с ампутиран крак?!) 
заради хвърлена дим-
ка и съмнение за при-
тежание на наркоти-
ци, каквито не бяха 
открити. Полицаите 
явно не бяха видяли 
как голямата агитка на 
цСКА едва не подпали 
стадиона си ден преди 
това в двубоя си сре-
щу „Локомотив” (Плов-
див). Санкции за тях 
нямаше. Макар двете 
агитки – на „Славия” и 
„Локомотив” (София) 

да са имали не едно 
или две спречквания 
през последните годи-
ни и чувствата между 
тях да са далеч от по-
зитивни, солидарност-
та срещу 

отношението на 
полицията 

към малките агитки 
ги обедини. Подкрепа 
изразиха и представи-
тели на други по-мал-
ки агитки, сред кои-
то тези на „Литекс” и 
„Черноморец”. Точно с 
това се обяснява и из-
дигнатия трансперант 
на последния мач с 
„Пирин” (Благоевград) 
– „Феновете не сме 
престъпници”.

Междувременно те-
кат и записванията за 
четвъртфиналния мач 
за Купата на България 
срещу „Чавдар” (Етро-

поле). Срещата е с на-
чален час 16:00 часа 
на 31 март (сряда), а 
цената на екскурзията 
е едва пет лева. И две-
те ултрас организа-
ции подканват цялата 
„бяла” общественост 
към активизация, за 
да отбележим силно 
присъствие на стадио-
на в близост до София. 
Очаква се добре под-
готвена хореография.

Екип на в. "Славия"

8 Ултрас Зона

Boys Sofia с ново знаме, 
агитката с календарче,
фракциите със сериозна 
организация за Купата

Сериозна подкрепа от 
трибуните получиха 
играчите на „Славия” в 
двубоя им срещу „Пирин”, 
но за съжаление това не бе 
достатъчно за победа сн. 
Sportal.bg

Феновете на „белите” изразиха солидарност с други агитки, срещу 
отношението на полицията към тях

Календарчето на „бялата” агитка за тази година

Новото знаме
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Любимците на 
„бялата” агит-
ка Мартин Ку-

шев и Благой Георгиев 
доказаха, че се намират 
в чудесна форма преди 
старта на новия руски 
шампионат. С голове-
те си Марто и Благо 
дадоха заявка, че и през 
новия сезон ще бъдат 
лидерите на „Амкар” 
и „Терек”. Българският 
национал Чавдар Янков 
премина от „Дуисбург” 
в украинския „Мета-
лург”, а „Ювентус” пре-
отстъпи Марио Кирев 
на швейцарския „Тюн”. 

Бившият нападател на 
„Славия” Мартин Кушев 
отбеляза поредица от го-
лове в подготовката на 
„Амкар” и доказа, че заслу-
жава да носи капитанската 
лента на тима. Троянецът 
откри головата си серия 
с попадение от дузпа в 
контролата срещу румън-
ския „Фарул”, завършила 
2:2. В 25-ата минута Кушев 
си изработи дузпа, която 
сам реализира. Първата 
контрола от лагера в Ис-
пания пък изправи отбора 
на „Амкар” срещу „Кубан”. 
Тимът от Краснодар, воден 
от добре познатия румъ-
нец дан Петреску, спечели 
проверка с 4:3, въпреки 
двата гола на Мартин Ку-
шев, който и тази година 
ще носи капитанската лен-
та на Амкар. Българският 
нападател се разписа за 
1:1 в 14-ата минута и из-
веде „червено-черните” 
напред с 3:2 в самия край 
на полувремето, когато 
бе точен от дузпа. През 
второто полувреме тре-
ньорите направиха доста 
смени, а „Кубан” обърна 
резултата и спечели с 4:3. 
дори и на 36 години, Мар-
тин Кушев не се умори да 
демонстрира високата си 
класа и заби два гола за 
успеха с 2:0 срещу „Виля-
реал” в друга контрола. 
Разбира се, тимът от Перм 
не игра срещу звездите на 
участника в Лига Европа, 
но резултатът зарадва фе-
новете на отбора, които 
се надяват тази година да 
не треперят за мястото на 
любимците си в Премиер 
Лигата. Кушев вкара голо-

вете си само в разстояние 
на 5 минути през второто 
полувреме. 

След редица транс-
ферни спекулации, изп-
ращащи Благой Георгиев 
в грандовете „Спартак” 
и цСКА, Благо в крайна 
сметка остана в „Терек” и 
постепенно навлиза във 
върхова форма. 

Благо се отчете с гол 
при успеха на чеченския 
тим с 3:1 над словенския 
„Горица”. Българският 
халф откри резултата след 
перфектно изпълнен фаул 
преди почивката. На по-
лувремето Благо, който 
отново излезе с капитанс-
ката лента, беше заменен 
от новото попълнение 
Маурисио. Благой Георги-
ев продължи с доброто си 
представяне в предсезон-
ните проверки и се разпи-
са срещу узбекистанския 
„Пахтакор”. Той отбеляза 
втория гол за равенство-
то 2:2. Бившата звезда на 
„Славия” възхити цяла 
Румъния, след като вкара 
красив гол и във вратата 
на гранда „Стяуа”, а „Терек” 
победи с 2:0. Благо вкара 
директно от фаул от много 
малък ъгъл и заслужи ком-
плиментите на румънски-
те коментатори на мача.

Впоследствие тимът от 
Грозни постигна престиж-
но 3:3 срещу „Спартак” 
(Москва), а българинът на-

кара „червено-белите” да 
съжаляват, че не отделиха 
достатъчно средства, за да 
го привлекат. Георгиев от 
границата на наказателно-
то поле препарира стража 
на московчани джанаев от 
фаул в 30-ата минута. По-
падението на Благо напра-
ви резултата 2:1 за „Терек. 
Силните игри на Благой 
Георгиев му донесоха 
признание от вицепрези-

дента на „Терек” Хайдар 
Алханов.

Благой Георгиев отно-
во си върна увереността, 
след като заигра на пост, 
който му е по-удобен. 
Срещу „Стяуа” и „Спартак” 
(Москва) вкара много 
красиви голове от фаул. 
Това е един от елементите, 
на които вече се набляга 
повече на тренировките 
и резултатите се виждат”, 
заяви Алханов.

И друг юноша на „бели-
те”, Чавдар янков се изяви 
великолепно в подготов-
ката на своя тим. 

Украинските журналис-
ти, които следят подготов-
ката на тима в Турция, бяха 
впечатлени от качествата 

на българския 
национал и не 
спряха да сипят 
комплименти 
по негов адрес. 
В обширно ин-
тервю за офи-
циалния сайт 
на „Металург” 
халфът разкри-
ва, че от 12-го-
дишен е започ-
нал да тренира 
в школата на 
„Славия”, на 17 
дебютира в „А” 
група. янков 
разкри, че пре-
ди да премине 
в „Хановер”, 
интерес към 
него е има-
ло от „Лацио”, 

„Марсилия” и „Галата-
сарай”, но германците 
били най-настойчиви. 
Плеймейкърът добави, 
че е доволен от трансфе-
ра си, защото „Металург” 
има сериозни амбиции. 
Наставникът на Тима Ни-
колай Костов, който също 
е бивш разиграващ халф 
на „Славия”, изказа задо-
волство от трансфера на 
янков: „С привличането му 

Кушев и Благо неудържими 
в контролите, Янков и Кирев 
смениха клубовете се подсилихме значител-

но. Иска ми се занапред 
да можем да добавяме все 
по-качествени футболис-
ти към състава си, но това 
зависи от фактори като 
възможностите на ръко-
водството и плановете за 
развитие на клуба”. янков 
избра фланелката с №10 
и дебютира в шампионата 
с победа 1:0 при гостува-
нето срещу „Закарпатие” в 
среща от 17-ия кръг на ук-
раинското футболно пър-
венство. янков остана на 
терена 90 минути и получи 
жълт картон. „Металург” бе 
на крачка от изненадата, 
но загуби градското дерби 
срещу носителя на Купата 
на УЕФА „Шахтьор” с 0:1. 
Отборът на Николай Кос-
тов изигра много силен 
мач и дори заслужаваше 
да победи, но в крайна 
сметка трябваше да се 
примири с поражението, 
което му попречи да се 
доближи до челната трой-
ка в класирането. Чавдар 
янков започна на резерв-
ната скамейка и се появи в 
игра чак в 72-рата минута, 
но именно той създаде 
най-доброто положение 
за домакините. Юношата 
на „Славия” нанесе мощен 
изстрел от двайсетина 
метра, след който топката 
се отби от гредата. 

друг талант от бялата 
школа – вратарят Марио 
Кирев, бе преотстъпен от 
италианския гранд „Ювен-
тус” до края на сезона в 
швейцарския „Тюн”. Бив-
шият страж на „белите”, 
който в продължение на 
няколко месеца тренира-
ше наравно с вратарското 
светило джанлуиджи Бу-
фон и другите вратари на 
“Юве” Алекс Манингер и 
Антонио Кименти, сега ще 
трупа опит по терените на 
Швейцария. Кирев записа 
няколко мача за Прима-
верата на “Ювентус”, като 
последният от тях бе при 
победата над “Ливорно” за 
Купа Карневале.

Феновете на „Терек” издигнаха 
транспарант на Благой Георгиев

Чавдар Янков се размина на косъм с попадение в 
дербито срещу „Шахтьор” 
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Красимир 

Мечев: 

юноши старша възраст “Б”, 
(родeни 1992 г.) 

(двубоите се провеждат 
от 14.00 часа)

16 кръг – 21.02.2010 г.
„Академик” – „Септември” 
„Железница” – „Локомотив 101” 
„Нови Искър 2005” – „Обеля” 
„Костинброд” – „Нови Искър”      0:3 сл. 
„Левски-Раковски” – „Славия”      0:1 
цСКА – „Витоша”

17 кръг – 28.02.2010 г. 
„Левски” – цСКА 
27.02 
„Витоша” – „Левски-Рак.” 
„Славия” – „Костинброд”     3:0 сл. 
„Нови Искър” - „Н. Искър 2005”  
01.03 
„Обеля” – „Железница” 
„Локо 101” – „Академик” 
„Септември” – „Ботев 57”

18 кръг – 07.03.2010
„Ботев 57” – „Локо 101” 1:3 
„Академик” – „Обеля” отл. 

08.03 
„Железница” – „Нови Искър” отл. 
„Н. Искър 2005” – „Славия” отл. 
„Костинброд” – „Витоша” 0:3 сл. 
„Левски-Рак.” – „Левски” 0:4

19 кръг – 14.03.2010 г. 
„Костинброд” – „Левски”                 0:3 сл. 
13.03 „Витоша” - „Н. Искър 2005” 
13.03 „Славия” – „Железница”,13.00 ч. 
„Нови Искър: - „Академик” 

„Обеля” – „Ботев 57” 
„Локо 101” – „Септември”

20 кръг – 17.03.2010 г. 
„Септември” – „Обеля” 
„Ботев 57” – „Нови Искър” 
„Академик” – „Славия” 
„Железница” – „Витоша” 
„Н. Искър 2005” – „Левски” 
цСКА – „Левски-Рак.”

21 кръг – 21.03.2010 г. 
„Костинброд” – цСКА 0:3 сл. 
„Левски” – „Железница” 
„Витоша” – „Академик” 
„Ботев 57” – „Славия” 
„Нови Искър” – „Септември” 
„Обеля” – „Локо 101”

22 кръг – 28.03.2010 г. 
„Локо 101” – „Н. Искър” 
„Септември” – „Славия” 13.00 ч. 
„Ботев 57” – „Витоша” 
„Академик” – „Левски” 
цСКА – „Н. Искър 2005” 
„Костинброд” – „Левски-Рак.”

23 кръг – 31.03.2010 г. 
„Левски-Рак.” – „Н. Искър” 
„Железница” – цСКА 
„Левски” – „Ботев 57” 
„Витоша” – „Септември” 
„Славия” – „Локо 101” 
„Нови Искър” – „Обеля”

24 кръг – 04.04.2010 г. 
„Обеля” – „Славия” 
„Локо 101” – „Витоша” 
„Септември” – „Левски” 

цСКА – „Академик” 
„Железница” – „Левски-Рак.” 
„Н. Искър 2005” – „Костинброд”  3:0 сл.

25 кръг - 11.04.2010 г. 
„Костинброд” – „Железница”  0:3 сл. 
„Академик” – „Левски-Рак.” 
цСКА – „Ботев 57” 
„Левски” – „Локо 101” 
„Витоша” – „Обеля” 
„Славия” - „Нови Искър”

26 кръг – 14.04.2010 г. 
„Н. Искър” – „Витоша” 
„Обеля” – „Левски” 
„Септември” – цСКА 
„Ботев 57” – „Левски-Рак.” 
„Академик” – „Костинброд”           3:0 сл. 
Железница” – „Н. Искър 2005”

27 кръг – 18.04.2010 г. 
„Н. Искър 2005” – „Академик” 
„Костинброд” – „Ботев 57” 
„Левски-Рак.” – „Септември” 
цСКА – „Локо 101” 
„Левски” – „Нови Искър” 
„Витоша” – „Славия”

28 кръг – 25.04.2010 г. 
„Славия” – „Левски” 
„Обеля” – цСКА 
„Локо 101” – „Левски-Рак.” 
„Септември” – „Костинброд” 
„Ботев 57” – „Нови Искър” 
„Академик” – „Железница”
29 кръг – 02.05.2010 г. 
„Железница” – „Ботев 57” 

„Н. Искър 2005” – „Септември” 
„Костинброд” – „Н. Искър 101” 
„Обеля” – „Левски-Рак.” 
цСКА – „Нови Искър” 
„Левски” – „Витоша”

30 кръг – 09.05.2010 г. 
„Славия” – цСКА 
„Н. Искър” – „Левски-Рак.” 
„Обеля” – „Костинброд” 
„Локо 101” – „Н.Искър 2005” 
„Септември” – „Железница” 
„Ботев 57” – „Академик”
Забележка: ЗС на БФС – София си 
запазва правото на промени в про-
грамата.

юноши младша възраст “Б”, 
(родeни 1994г.) 

(двубоите се провеждат 
от 09.30 ч.)

16 кръг – 07.03.2010г. 
„Локомотив” – „Локомотив 101” 9:1 
„Академик” – „Чавдар” отл. 
„Костинброд” – „Обеля” отл. 
„Левски-Рак.” – „Славия” 0:0 
цСКА – „Витоша” отл. 
„Кремиковци” – Левски” 0:11

17 кръг – 14.03.2010г. 
„Левски” – цСКА 
„Витоша” – „Левски-Рак.” 
„Славия” – „Костинброд” 
„Обеля” – „Академик” 
„Чавдар” – „Локомотив” 
„Септември” – „Ботев 57”
18 кръг – 21.03.2010г. 
„Ботев 57” – „Локо 101” 

Уважаеми чита-
тели, в този брой ще 
ви представим два-
ма от треньорите 
от ДЮШ на„Славия”, 
както и техните 
отбори. Това са Кра-
симир Мечев и Радос-
лав Георгиев и съот-
ветно съставите на 
„белите” от набор 
92 и 93. Започваме с 
интервюто с пред-
водителя на старша 
възраст Б на „Сла-
вия”:

„Започнах с трень-
орската си кариера 
през 1999 година. Ста-
на малко спонтанно – 
мой приятел ме помо-
ли да го заместя и така 
станах треньор. Започ-
нах от „Траяна” (Стара 
Загора). Класирах пър-
вия набор, за републи-
канско първенство, но 
отпаднахме в първи 

програма и резултати

„Залагам на атрактивния футбол с 
постоянен контрол върху топката”

кръг. С набор 87 ста-
нахме трети, а следва-
щата година и трети в 
турнира за Купата на 
България. После станах 
трети и с 88-ми и 90-ти 
набор. Галин Иванов 
бе футболист на на-
бор 88, както и синът 
ми – Симеон Мечев. 
После получих покана 
от Николай Банев да 

бъда главен селекцио-
нер и да водя старша-
та възраст. Преди три 
години разговаряхме с 
Веско Събев за транс-
фера на Галин Иванов 
и получих поканата за 
„Славия”. Философията 
на футбола ми е моите 
отбори да играят напа-
дателно, да задържат 
топката, да осъществя-

ват контрол през целия 
мач. Това е красотата 
на играта, защото тя е 
създадена, за да носи 
наслада за зрителите 
на стадиона. От моите 
футболисти искам бър-
зи отигравания, изпол-
зване на фланговете и 
много движение. На-
лагам стил, който ще 
помогне на тези деца 
да станат добри състе-
затели и да се реали-
зират. Не съм съгласен 
с твърденията, че в 
школите не се работи 
добре. Напротив – има 
много талантливи 
деца, но за съжаление, 
когато се достигне до 
ниво мъжки отбори, те 
получават малко шан-
сове за изява. Не всич-
ко опира само до мате-
риална база, важно е 
да има цели и органи-

зация. Харесвам рабо-
тата на Арсен Венгер, 
защото той дава път 
на млади играчи. Тези 
разбирания според 
мен трябва да бъдат 
наложени и при рабо-
тата в България. Когато 
изградиш добър млад 
състезател, по-лесно 
можеш да го продадеш 
в чужбина, от което 
печели и клуба. Важно 
е момчетата да се раз-
виват и специализират 
по постове, особено 
в старша възраст "Б" 
и "А". Но трябва да се 
гонят и успехи, защото 
така се изгражда ман-
талитетът на победи-
тел. Момчетата трябва 
да получават шанс за 
изява и в мъжкия фут-
бол отрано, защото 
разликата е огромна.”

Красимир Мечев 
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„Локомотив” – „Обеля” 
„Академик” – „Славия” 
„Костинброд” – „Витоша” 
„Левски-Рак.” – „Левски” 
цСКА – „Кремиковци”

19 кръг -28.03.2010г. 
„Кремиковци” – „Левски-Рак.” 
„Левски” – „Костинброд” 
„Витоша” – „Академик” 
„Славия” – „Локомотив” 
„Чавдар” – „Ботев 57” 
„Локо 101” – „Септември”

20 кръг – 04.04.2010г. 
„Септември” – „Чавдар” 
„Ботев 57” – „Обеля” 
„Локомотив” – „Витоша” 
„Левски-Рак.” – цСКА 
„Академик” – „Левски” 
„Костинброд” – „Кремиковци”

21 кръг – 11.04.2010г. 
цСКА – „Костинброд” 
„Кремиковци” – „Академик” 
„Левски” – „Локомотив” 
„Ботев 57” – „Славия” 
„Обеля” – „Септември” 
„Чавдар” – „Локо 101”

22 кръг – 18.04.2010г. 
„Локо 101” – Обеля” 
„Септември” – „Славия” 
„Ботев 57” – „Витоша” 
„Локомотив” – „Кремиковци” 
„Академик” – цСКА 
„Костинброд” – „Левски-Рак.”

23 кръг – 25.04.2010г. 
„Левски-Рак.” – „Академик” 
цСКА – „Локомотив” 
„Ботев 57” – „Левски” 
„Витоша” – „Септември” 
„Славия” – „Локомотив 101” 

„Обеля” – „Чавдар”

24 кръг – 02.05.2010г. 
„Чавдар” – „Славия” (10.30 ч.) 
„Локо 101” – „Витоша” 
„Левски” – „Септември” 
„Ботев 57” – „Кремиковци” 
„Локомотив” – „Левски-Рак” 
„Академик: - „Костинброд”

25 кръг – 09.05.2010г. 
„Костинброд” – „Локомотив” 
цСКА – „Ботев 57” 
„Кремиковци” – „Септември” 
„Локо 101” – „Левски” 
„Витоша” – „Чавдар” 
„Славия” – „Обеля”

26 кръг – 12.05.2010г. 
„Обеля” – „Витоша” 
„Левски” – „Чавдар” 
„Локо 101” – „Кремиковци” 
„Септември” – цСКА 
„Ботев 57” – „Левски-Рак.” 
„Локомотив” – „Академик”

27 кръг – 16.05.2010г. 
„Костинброд” – „Ботев 57” 
„Левски-Рак.” – „Септември” 
цСКА – Локомотив 101” 
„Кремиковци” – „Чавдар” 
„Обеля” – Левски” 
„Витоша” – „Славия”

28 кръг – 23.05.2010г. 
„Левски” – „Славия” 
„Обеля” – „Кремиковци” 
„Чавдар” – цСКА 
„Локо 101” – „Левски-Рак.” 
„Септември” – „Костинброд” 
„Ботев 57” – „Академик”

29 кръг – 26.05.2010г. 
„Локомотив” – „Ботев 57” 

„Академик” – „Септември” 
„Костинброд” – „Локо 101” 
„Левски-Рак.” – „Чавдар” 
цСКА – „Обеля” 
„Кремиковци” – „Славия”

30 кръг – 30.05.2010г. 
„Витоша” – „Кремиковци” 
„Славия” – цСКА 
„Обеля” – „Левски-Рак.” 
„Чавдар” – „Костинброд” 
„Локо 101” – „Академик” 
„Септември” – „Локомотив” 

 
юноши старша възраст “A”

12 кръг
„Вихрен” – „Славия” 1:2 
„Миньор” – цСКА отл.
„Септември” – „Локомотив”                  2:3
„Пирин” - „Пирин 2001” 1:1 
„Чавдар” – „Миньор 1919” 2:0 
„Левски” – „Академик” 5:0 

13 кръг 
„Левски” – „Вихрен” 0:1 
„Академик” – „Чавдар” отл. 
„Миньор 1919” – „Пирин” 0:0 
„Пирин 2001” – „Септември”                2:0 
„Локомотив” – „Миньор” 5:1 
цСКА – „Славия” отл.

14 кръг
„Славия” – „Локомотив” 5:2 
„Вихрен” – цСКА отл. 
„Миньор” – „Пирин” отл. 
„Септември” – „Миньор 1919” отл. 
„Пирин” – „Академик” отл. 
„Чавдар” – „Левски” 2:1

елитна юношеска група
 
17 кръг
„Левски” – „Пирин” 4:0           
„Локомотив” (Сф) – „Черноморец”   1:1             
„Берое” – „Литекс” 0:3          

            
„Ботев 2002” – „Славия” 3:1                 
„Пирин 2001” - цСКА 1:0                    
„Локомотив” (Пд) – „Чавдар”                1:0               
„Черно море” – „Сливен 2000”            1:1                  
„Видима-Раковски” почива

18 кръг – 06.03.2010 г.
 „Славия” – „Берое” 5:0
„Литекс” – „Локомотив” (Сф)                 6:0
„Черноморец” – „Левски” 0:2

Деца „а” 

14 кръг
„Вихър” – „Септември” 0:9 
цСКА – „Левски-Рак.” отл. 
„Чавдар” – „Левски” отл. 
„Локомотив” – „Н.Искър” 4:0 
„Елит” – „Славия” 0:9 
„Академик” – „Витоша” отл.

Деца „Б” 
 
16 кръг 
„Интер” – „Лъвчета” 1:1 
„Елит” – „Септември” 0:3 (сл.) 
„Костинброд” – „Люлин” отл. 
„Локомотив” – „Локо 101” 3:0 
„Левски-Рак.” – „Славия” 2:2 
„Кремиковци” – „Левски” 0:3 (сл.) 
„Академик” – „Чавдар” отл.

Уникален факт 
е, че юношите 
старша възраст 

Б на „Славия” реално 
не са допуснали попа-
дение във вратата си 
от началото на шам-
пионата! Трите гола в 
графа „пасив” са били 
получени от младша 
възраст в двубой със 
„Септември”. По думи-
те на старши-треньо-
ра всички момчета са 
много дисциплинира-
ни, съвестни в трени-
ровките и изпълняват 
стриктно тактически-
те указания. В състава 
цари дух на разбира-
телство и приятелство, 
момчетата излизат и 
се забавляват заедно и 
извън терена. Отборът 
знае как да играе 
футбол, колективът е 
страхотен, а мачовете 
на старша Б са привле-
кателни, заради атрак-
тивния футбол, показ-
ван на терена от „бе-
лите”. На вратарския 

пост с много 
с т а б и л н и 
изяви е Мар-
тин Тонев. 
Стълбове в 
отбрана са 
централните 
з а щ и т н и ц и 
Кирил Огня-
нов и Теодор 
Кунев. Като 
десен вън-
шен защит-
ник отскоро 
играе цанко 
цанков, кой-
то оставя 
отлични впе-
чатления с иг-
рата си, след 
като преди е 
бил на поста 
ц е н т р а л е н 
б р а н и т е л . 

В средата на терена 
тимът разполага с ис-
тинско изобилие от 6-
7 равностойни футбо-
листи, които играят на 
ротационен принцип. 
В атака оперира Алек-
сандър Михайлов, кой-
то е с „два бели дроба” 
и не спира да се движи 
цял мач. Иван Иванов 
пък вече е привлечен 
в мъжкия отбор, както 
Кирил янев и Мартин 
Минев. На тези момче-
та ще се разчита и в 
дубъла през пролетта. 
Хубавото е, че има и 
равностойни замест-
ници. Отборът има и 
„скрит” жокер – Спас 
Георгиев, отбелязал 
доста голове във важ-
ните мачове. Но като 

„Непробиваемите” от набор'92 се готвят 
за титлата догодина в републиканската 
юношеска група до 19 години

Капитанът на набор'92 Кирил 
Огнянов все по-често попада в гру-
пата на представителния тим на 

“белите”

цяло попаденията във 
вратата на съперника 
са плод на колектив-
ните усилия на момче-
тата. Национални със-
тезатели са Мартин 
Минев, Кирил Огня-
нов и Спас Георгиев. 
През пролетта тимът 
е изиграл един мач – 
победа като гост с 1:0 
над „Левски-Раковски”. 
целта на Красимир 
Мечев е тимът да се 
обиграе за следващо-
то предизвикателство 
– републиканската 
юношеска група до 19 
години, която трябва 
да стартира от следва-
щия сезон. Като част от 
подготовката „белите” 
ще се опитат да спече-
лят традиционния тур-
нир „Юлиян Манзаров” 
през лятото. 
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На вратарския 
пост в тима е 
привлечени-

ят от „Локомотив” (Мез-
дра) Стефано Кунчев 
– едър и ръстов страж 
с големи перспективи 
за развитие. В отбрана-
та Георги Могилков и 
дейвид Пенчев все по-
често тренират с гру-
пата на Велислав Ву-
цов. Крайни защитни-
ци са дошлият от „Елит” 
Александър Колегов и 
Траян Живков. В сре-
дата на терена опери-
рат Емил Мартинов 
и Кристиан Кръстев, 
Христо Николов също 
впечатлява с играта си. 
В нападение като дяс-
но крило играе синът 
на вратаря  от шампи-
онския тим на „Славия” 
от 1996 година Здрав-
ко Здравков – Иван. 
централен нападател е 
привлеченият от Стара 
Загора Галиян Гонев, а 
отляво пробива Радо-
мир Ников. Голмайс-
тор на състава е Гонев, 
който не пропусна да 
се разпише на два пъти 
в последния мач на 
„белите” срещу „Локо-
мотив” (София). 

дейвид Пенчев, 
Кристиан Кръстев и 
Иван Здравков посто-
яннно 

получават 
повиквателни за 
националния 

юношески отбор, на-
бор'91, а фланелките на 
България са обличали 
още Николов и Марти-
нов. Лидери на тима са 
капитанът дейвид Пен-
чев, Могилков, халфът 
Христо Николов показ-

ва завидно желание, 
хъс и самочувствие в 
тежките двубои. 

Есенният полусезон 
тимът завърши вто-
ри, след като допуска 
някои нелепи голове, 
костващи няколко точ-
ки. Загубите са от цСКА 
и „Пирин”, като „черве-
ните” са били тотално 
надиграни и само лип-

сата на шанс е причи-
ната „Славия” да не за-
пише успех. Напролет 
тима направи летящ 
старт и вече е лидер в 
класирането след две 
победи – 2:1 над сил-
ния тим на „Вихрен” в 
Сандански и 5:2 сре-
щу „Локомотив”. След 
шампионата в зоната, 
в който „белите” със 

сигурност ще са сред 
първите пет, предстои 
републиканско пър-
венство, което е глав-
ната цел. Отборът иг-
рае дисциплинирано 
и мобилизирано, като 
често наказва съпер-
ника, повел в резул-
тата. За последно си 
изпатиха „железнича-
рите” получили 5 гола 
в мрежата си, след като 
поведоха с 2:0 в „Овча 
Купел”. Миналата годи-
на 

„левски” също 
преглъща 
горчивия хап 

от 0:2, „белите” дости-
гат до 3:2. Най-сери-
озната победа на тима 
през сезона е именно 
срещу „сините”. „Сла-
вия” разгромява „Лев-
ски” с 4:1 на „Герена”, а 
левскарите след мача 
не могат да повярват, 
какво ги е сполетяло. 
Мачовете на състава се 
наблюдават изкъсо от 
ръководството на пър-
вия отбор на „Славия” 
и няма да е изненада 
доста от тези момчета 
дълги години да радват 
феновете на „белите”

Страниците  
подготви:

Калоян АТАНАСОВ

Треньорът на юно-
ши старша възраст А 
– Радослав Георгиев е 
само на 35 години, но 
вече има значителни 
успехи в работата си 
в детско-юношеска-
та школа на „Славия”. 
Възпитаник е на „Лев-
ски”, впоследствие 
има четири сезона 
във „В” и „Б” групите 
на България. Завърш-
ва НСА с треньорски 
профил и се сдобива 
с лиценз „А” за ръко-
водене на професи-

онални отбори. Има 
взети и два треньорс-
ки семинара, единият 
от които е 10-дневен 
в родината на Кройф 
Холандия. Вече 8 го-
дини е в „Славия”. За-
почва с набор'87 и е 
в основата на изграж-
дането на футболисти 
от „бялата” школа като 
Мартин Стефанов, ди-
митър Воденичаров и 
димитър Симеонов. 
Този силен набор за-
вършва трети в Бъл-
гария, печели меж-

дународен турнир в 
Албена, а в градското 
първенство записва 
няколко втори мес-
та. С набор'89 отново 
завършва трети на 
републиканско пър-
венство, печели тур-
нира „Никола Котков”. 
Звездата на тима е 
настоящияр вратар 
на „Ювентус” Марио 
Кирев. От 4 години 
работи с набор'91. 
Като треньор залага 
на модерни тактичес-
ки схеми, а любима-

та му постройка е 
4-3-3. Според него 
изявен клуб като 
„Славия” трябва да 
практикува напа-
дателен футбол, а 
в двубоите на тима 
му падат доста го-
лове. Тактиката е 
организирана вър-
ху атаката, а конт-
раатаката остава за 
противниците.

Радослав Георгиев – треньорът, 
готов да стане шампион

Радослав Георгиев 

„Царете на обратите” 
печелят с воля 
и хъс срещу тежки 
съперници

Капитанът на “Славия” 
Дейвид Пенчев (с №5) изигра 
силни мачове и за юношес-
кия национален отбор до 18 
години  
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„Белите” баскетбо-

листки продължават 
да търсят първата си 
победа в първенство-
то на Националната 
баскетболна лига. 
Възпитаничките на 
Кирил Куков все още не 
могат да се противопос-
тавят на по-опитните си 
съпернички, но бъдеще 
пред този тим очевид-
но има. Отборът е със 
средна възраст 20 годи-
ни и този сезон натрупа 
безценен опит, който ще 
даде резултат най-веро-
ятно още в следващия 
шампионат. Опитната 
Радостина Славова се 
налага като лидер на 
славистките, а момичета 
като Стефка Николова 
и Тонка Тенчева могат 
да се окажат бъдещи-
те звезди на българс-
кия женски баскетбол.  
В 16-ия кръг от шампи-
оната „Славия” загуби от 
„Монтана 2003” с 67:93 
(16:13, 22:19, 10:28, 19:33). 
Гостенките, без да блес-
тят особено, стигнаха 
до победата с по-добра 
игра през второто полу-
време. Преди почивка-
та „белите” доминираха 
и дори имаха 6-точков 
аванс 38:32. Младостта 
и липсата на опит за по-
реден път попречи на 
отбора да запише нещо 
повече от загуба. Засега 
липсва и постоянство, 
защото „белите” стояха 
по коренно различен 
начин на терена през 
двете полувремена. За 
„Славия” Тенчева запи-
са 23 точки, 5 борби и 
2 асистенции, а Стефка 
Николова добави 15 
точки и 3 асистенции. 
Първата дори намери 
място в идеалната пети-
ца на 16 кръг в НБЛ. 

Момичетата на 
„Славия” бяха близо до 
първата си победа сре-
щу силния тим на „Берое 
07”. Старозагорки мно-
го трудно отстраниха 
„Славия” в турнира за 
Купата на България и в 
шампионатната среща 
също трябваше да по-
ложат сериозни усилия, 
за да спечелят. В самото 
начало „белите” бяха до-
ста по-ефективни под 
коша на съперника и 
поведоха с 4:0, а по-къс-
но със 7:6 в 6-ата мину-
та. Баскетболистките 

на Стефан Михайлов се 
посъбудиха и водени 
от американската си 
звезда Латаша Байърс 
направиха силна серия, 
която ги откъсна със 7 
точки пред славистки-
те – 20:13. Столичанки 
вкараха цели 5 точки 
срещу 2 за „Берое 07” 
и така преди втората 
част резултатът беше 
22:18 за „зелено-белите”. 
В нея сценарият се пов-
тори почти дословно, 
след като отново в нача-
лото й възпитаничките 
на Кирил Куков демонс-

трираха повече жела-
ние и по-точен мерник, 
за да поведат след 15 
минути с 32:31. Това на 
свой ред мотивира за-
ралийки и до почивката 
те съумяха пак да по-
ведат – 42:40. В третата 
четвърт състезателките 
на „Берое 07” излязоха 
преобразени и с много 
по-силна игра си осигу-
риха комфортен аванс 
от 26:15 в частта. Най-
важни се оказаха заклю-
чителните 2:30 минути, 
в които домакините на-
правиха серия от 9:4 и 
посрещнаха последната 
четвърт значително по-
уверено. Последният 
щурм на славистките ги 
доближи само на 5 точ-
ки при 73:68 в 37-ата ми-
нута. Но две бързи трой-
ки на доли цанкова и 
Петя джамбазка спряха 
устрема на момичетата 
на „Славия” и ги лиши-
ха от възможността да 
достигнат до първа по-
беда в първенството. За 
най-стария роден тим 
по 25 точки реализира-
ха Радостина Славова 
и Стефка Николова, а 
Албена Бачкова добави 
с 16. 

Славистките отстъ-
пиха и на лидера в шам-
пионата „дунав Еконт”. 
Тимът на трикратния 
шампион със „Славия” 
Георги Божков победи 
„белите” със 105:71 в 
София. Гостенките от 

Русе започнаха среща-
та пределно мобилизи-
рани и с много бърза и 
комбинативна игра на-
трупаха солиден аванс 
още след 10 минути. За 
една четвърт те вкара-
ха цели 40 точки, а до-
пуснаха едва 12 в своя 
кош. На практика от-
тук до края срещата се 
доиграваше, но близо 
150-те зрители в зала 
„Триадица” продължа-
ваха да подкрепят сво-
ите любимки. Голямата 
разлика позволи на два-
мата треньори и много 
добри приятели Георги 
Божков и Кирил Куков 
да използват почти 
всички състезателки в 
игра. Баскетболистките 
на двата тима до края 
не залагаха особено на 
действията в защита, 
което доведе до общо 
176 точки в срещата. 
„Белите” не пропуснаха 
нито един от общо 17 
изпълнени наказателни 
удари, докато гостен-
ките от Русе вкараха 10 
от общо 20 стрелби от 
зоната за 3 точки. Най-
резултатна в мача бе 
Радостина Славова с 
нейните 23 точки, а ду-
ото млади надежди на 
„белите” Тонка Тенчева 
и Стефка Николова до-
бави съответно 13 и 11 
точки. Албена Бачкова 
игра само 16 минути, но 
за това време вкара 11 
точки (2 тройки).

Колежанският тим 
на българската наци-
оналка Анна-Мария 
Божкова – „Феърмонт 
Стейт” спечели тит-
лата на конферен-
ция WVIAC (West 
Virginia Intercollegiate 

Athletic Confeence) 
на NCAA Division II. 
Отборът на бивша-
та състезателка на 
„Славия” триумфира с 
трофея, след като побе-
ди като гост състава на 
„Уест Либърти” с 85:78. 

Божкова не успя да 
вземе участие в двубоя 
заради контузия на ко-
ляното на десния крак. 
Здравословният про-
блем тормози талант-
ливата ни състезателка 
вече около 2 месеца, 

но според изисквани-
ята на Колежанския 
шампионат тя продъл-
жава да тренира с от-
бора. да й пожелаем 
нови бъдещи успехи и 
бързо възстановяване 
от травмата.

Славистките намериха 
лидер, Тенчева и Николова 
са гаранция за бъдещето

Баскетболистките на „Славия” израстват от мач 
на мач      сн. Bulgarianbasket.com 

Божкова спечели колежанска титла в сащ
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„Славия” ще се бори за 
оставане в елитната група в 
мъжкото волейболно пър-
венство на България. След 
като изиграха по четири 
мача срещу всеки от оста-
налите отбори в Суперли-
гата „белите” завършиха на 
седмо място в крайното 
класиране с актив от 24 
точки (8 победи и 20 загуби) 
и геймово съотношение 
38:68. На четвъртфиналите 
възпитаниците на Стефан 
демерджиев се изправиха 
срещу бургаския „Лукойл 
Нефтохимик” и записаха 
две загуби като гости – 0:3 
и 2:3, и отпаднаха от учас-
тие в шампионата. 

В турнира за купата на 
България младите славис-
ти отстъпиха на осминафи-
налите. При гостуването си 
на новия член на елитната 
група „Калиакра” (Каварна) 
столичани успяха да пове-
дат с 2:0, но в крайна смет-
ка отпаднаха след драма-
тичен обрат – 2:3. 

За „Славия” остава на-
деждата за участие в Су-

перлигата и през следва-
щия сезон. За тази цел „бе-
лите” ще трябва да победят 
„КВК Габрово” в директен 
плейоф за оставане в елит-
ната дивизия. Мачът е на 
неутрален терен в Пазард-
жик. Славистите са абсо-
лютният фаворит в този 
сблъсък и всякаква друга 
развръзка от победа за тях 
би била огромна изненада.  

 „Славия” отпадна на 
четвъртфиналите в дъ-
ржавното първенство 
по волейбол за жени и 
за първи път от пет сезо-
на насам остана без ме-
дал. Волейболистките, 
водени от старши трень-
ора Стефан демерджи-
ев, завършиха редовния 
сезон на четвърто място 
в крайното класиране 
и срещнаха „Левски Си-
конко”. Отстраняването 
на „сините” този път се 
оказа сериозен проблем 
за „белите”, които бяха 
напуснати от повечето 
си опитни дългогодиш-
ни състезателки. 

В последния кръг 
преди началото на 
плейофите 

славистките побе-
диха категорично 

с 3:0 абсолютния аут-
сайдер в шампионата 

„Академик” (София). Това 
отреди четвъртата по-
зиция на „Славия” в ре-
довния сезон. Място, на 
което „белите” не се бяха 
намирали от доста годи-
ни насам. Последвалото 
отпадане на четвъртфи-
налите от „Левски Си-
конко” с две загуби от по 
0:3 бе очаквано с оглед 
напускането по посока 
чужбина на една от ос-
новните състезателки 
Ася динова.

По този тъжен начин 
завърши сезон 2009-
2010 за „Славия”. Ус-
пешната традиция, при 
която „белите” волейбо-
листки неизменно пече-
леха отличия, бе нару-
шена. През 2005 година 
славистките спечелиха 

бронзов медал. От 2006 
до 2009 година включи-
телно „Славия” бе на фи-
нал в държавното пър-
венство, но 

не успя да 
стане шампион 

нито един път. През 2007 
година пък бе спечеле-
на купата на България. 
Последната до момента 
година без отличие при 
жените бе 2004-а.

дали отсъствието на 
медали през този сезон 
е изолиран случай или е 
началото на дълга серия 
от неубедителни сезони 
за „белия” отбор? Отго-
вор на този въпрос няма 
как да бъде даден в мо-
мента, но отстъплението 

от утвърдените позиции 
вече е факт. Напускане-
то на част от основните 
състезателки през пос-
ледните годините също 
е факт, но в клуб като 
„Славия” едва ли има не-
заменими фигури. 

Пожеланието, идващо 
от страниците на клуб-
ното ни издание, е за 

възможно 
най-бързо 
възстановяване 

на боеспособния 
състав на „белия” от-
бор. При наличието 
на сериозно отстъп-
ление в позициите на 
„Славия закономерно 
бе понижено и цялос-
тното ниво на пър-
венството. Отборът на 
цСКА стана шампион 
и спечели купата на 
България без особени 
усилия поради отсъс-
твието на дербитата 
именно срещу „бели-
те”, които се превър-
наха в запазена марка 
в последните пет годи-
ни и десетки пъти пъл-
неха залите в София. 

Асен ДАСКАЛОВ

от ръководството 
на „белия” клуб не 
са преговаряли с 
пламен Константинов 

Бившият капитан 
на българския наци-
онален отбор по во-
лейбол за мъже все 
още не е преговарял 
официално с ръко-
водството на „Сла-
вия” за евентуално 
завръщане в сто-
личния клуб. Пред-
седателят на ОСК 
„Славия” Владимир 
Симеонов коменти-
ра ситуацията около 
Константинов, който 
стана шампион с „белите” през 1996 година.

„Все още не са водени конкретни преговори 
с Пламен Константинов. Той не е решил с какво 
иска да се занимава след като завърши своето 
висше образование. Ако реши, че иска да ра-
боти в „Славия”, ние сме готови да преговаря-
ме с него”, заяви Симеонов по повод появилата 
се преди време информация за завръщане на 
Пламен Константинов на ръководен пост в 
столичния клуб.

Статистика:
14 последен кръг от редовния сезон
 „Академик” (София) – „Славия” – 0:3 (25:27, 15:25, 22:25)
Четвъртфинални плейофи:
„Славия” – „Левски Сиконко” – 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)
„Левски Сиконко” – „Славия” – 3:0 (25:21, 25:20, 25:22)
• „Левски” спечели серията с 2:0 победи

Славистките отпаднаха на четвъртфиналите 
„Белите” за първи път без 
медали след 2004 година

Статистика:
14 кръг
 „Лукойл Нефтохимик” – „Славия” – 3:1 (25:22, 25:13, 19:25, 25:19)

Турнир „Филипови 2000”:
в Монтана:
„Славия” – „Лукойл Нефтохимик” – 2:3 (25:22, 21:25, 26:24, 16:25, 9:15)
„Славия” – „Марек Юнион Ивкони” – 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 29:27)
„Монтана” – „Славия – 1:3 (20:25, 25:20, 18:25, 16:25)
в Бургас:
„Левски Сиконко” – „Славия” – 3:0 (25:13, 25:20, 25:21)
„Славия” – „Арда” (Кърджали) – 0:3 (18:25, 17:25, 19:25)
цСКА – „Славия” – 3:0 (25:11, 25:12, 25:22)
Четвъртфинални плейофи: 
„Лукойл нефтохимик” – „Славия” – 3:0 (25:22, 27:25, 25:22)
„Лукойл Нефтохимик” – „Славия” – 3:2 (25:17, 25:17, 21:25:19:25, 15:7)
• „Лукойл Нефтохимик” спечели серията с 2:0 победи.

осминафинална среща в турнира за купата на България:
„Калиакра” (Каварна) – „Славия” – 3:2 (23:25, 24:26, 26:24, 31:29, 15:10)
На 21 март – плейоф за оставане в елита
„Славия” – „КВК Габрово”

Мъжкият отбор ще се бори за оставане в елита

Успешната блокада на „Сла-
вия” не успя да помогне да бъде 
избегнато отпадането на чет-
въртфиналите в шампионата
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Сезонът в Балканската 
хокейна лига е към своя фи-
нал. Останаха да се изиграят 
само три срещи от редовния 
сезон. След техния край, за 
разлика от предходните го-
дини, регламентът предвиж-
да провеждането на плейо-
фи, които да излъчат шампи-
она. Полуфиналните двойки 
ще противопоставят първия 
срещу четвъртия в класира-
нето от редовния сезон, как-
то и втория срещу третия.

Засега единственото си-
гурно нещо е, че великотър-

новският отбор и шампион 
за миналата година „Етро-
Калоян” ще играе срещу пър-
венеца от редовния сезон. 
Временният лидер „Солун” 
има преднина от две точки 
пред „динамо” и „Ледени дя-
воли” и само една победа 
в оставащите му два мача 
ще гарантира първото мяс-
то преди елиминациите. 
Полуфиналните плейофи ще 
се играят до две победи от 
три мача. Финалният сблъсък 
за титлата ще бъде в серия до 
три победи от пет срещи.

Мъжкият национален 
отбор по хокей на лед 
започна подготовка за 
участието си на светов-
ното първенство, което 
ще се състои в Мексико 
сити в периода между 
11 и 17 април. Под ръ-
ководството на държав-
ния селекционер Георги 
Миланов хокеистите 
тренират пет пъти сед-
мично на пързалката 
на „Славия”. Групата на 
практика е съставена 
само от хокеисти на шам-
пиона „Славия”. Задачата 
пред нашите за поредна 
година ще бъде да запа-
зят мястото си във втора 
дивизия. В група „А”, в ко-

ято са българите, са още 
добре познатите отбори 
на Австралия, Белгия, 
Испания, Турция и дома-

кините от Мексико.
Задачата минимум 

пред България е да взе-
ме поне една победа, 

която да гарантира и до-
година мястото на съста-
ва във втора дивизия. 
Предвид голямата часо-
ва разлика и не малката 
надморска височина в 
мексиканската столица, 
изпитанието пред бъл-
гарския отбор ще бъде 
повече от сериозно.

Първият двубой на 
нашите ще бъде на 11 
април срещу Турция. 
Комшиите все още нямат 
класата на сериозна сила 
при мъжете, а освен това 
ще имат същия проблем 
с аклиматизацията като 
нашите. Спечелването 
на този двубой, което е 
напълно във възмож-

Националният отбор 
по хокей на лед за юноши 
до 18 г., съставен главно 
от състезатели на „Славия”, 
остана четвърти на светов-
ното първенство в група „А” 
на трета дивизия, което се 
състоя в периода 8-14 март 
в турския град Ерзурум. 
Нашите успяха да съберат 
едва 4 точки от изиграни-
те 4 мача, които се оказаха 
недостатъчни за попадане 
в тройката.

Въпреки неуспеха не 
може да се каже, че юно-
шите ни отстъпват с много 
на повечето от останалите 
участници. Единствено сре-

щу победителя в групата 
Китай везните бяха накло-
нени явно в полза на азиат-
ците. Срещу представите-
лите на най-многолюдната 
държава бе и най-голямата 
загуба на българския от-
бор, като резултатът на-
бъбна сериозно едва в пос-
ледната третина. двубоите 
срещу Турция и Тайпе бяха 
равностойни и само липса-
та на късмет лиши нашите 
от успех. Особено голям 
бе малшансът срещу дома-
кините. След равенството 
в редовното време (4:4) 
момчетата на треньора 
Мартин Миланов получиха 

нелеп гол в първите секун-
ди на допълнителното вре-
ме, който се оказа фатален 
за крайния изход на дву-
боя. Мачът срещу Тайпе от-
ново бе загубен злощастно, 
след като нашите хокеисти 
започнаха добре и поведо-
ха в резултата.

Подобряване на си-
туацията и резултатите в 
близко бъдеще едва ли е 
възможно. Единственият 
светъл лъч засега е в пред-
ставянето на децата, за 
които родната федерация 
полага специални грижи. 
Създаденият национален 
отбор за момчета до 12 г. 

засега се движи по възхо-
дяща линия като този се-
зон записа редица успехи 
срещу отбори от съседните 

страни. Резултатите от тази 
кампания, ще могат да се 
усетят при юношите едва 
след няколко години.

Балканска хокейна лига
сезон 2009/2010
I кръг
„Торпедо” - „динамо”    1:11
„Солун” - „Ледени дяволи”   5:2
„динамо” - „Етро”     7:6
„Торпедо” - „Солун”    2:12
„динамо” - „Ледени дяволи”   3:5
„Етро-Калоян” - „Торпедо”   15:1
„Солун” - Етро-Калоян”    2:3
„динамо” - „Солун”    3:7
„Ледени дяволи” - „Торпедо”  12:0
„Ледени дяволи” - „Етро-Калоян” 8:2

II кръг
„динамо” - „Торпедо”   22:2
„Етро-Калоян” - „динамо”  2:7

„Солун” - „Торпедо”    17:1
„Ледени дяволи” - „динамо”   4:4
„Торпедо” - „Етро-Калоян”   4:13
„Етро-Калоян” - „Солун”    6:12
 „Ледени дяволи” - „Етро-Калоян” 4:2

временно класиране:
Отбор п р з г. р. т.
1. „Солун” 6 5 0 1 55-17 15
2. „Динамо” 7 4 1 2 57-27 13
3. „Ледени 
дяволи” 6 4 1 1 35-16 13
4. „Етро-
Калоян” (ВТ)8 3 0 5 49-45 9
---------------------------------------
5. „Торпедо” 7 0 0 7 11-102 0
Оставащи мачове: „Ледени дяволи” 
- „Солун”, „Солун” - „Динамо”, „Торпедо” - 
„Ледени дяволи”

решителни битки преди плейофите при аматьорите в 
Балканската хокейна лига

Статистика:
световно първенство за юноши до 18 г.
III дивизия, група „а”, ерзурум (турция)

8 март, Китай - България 12:3 (3:1, 3:1, 6:1), Турция - Тайпе 5:3 (1:1, 
3:1, 1:1)
9 март, Монголия - Тайпе 1:18 (0:6, 1:7, 0:5), България - Турция 4:5 
(0:1, 2:3, 2:0, 0:1)
10 март, Китай - Монголия 27:0 (8:0, 14:0, 5:0)
11 март, Турция - Монголия 19:1 (7:0, 7:1, 5:0)
12 март, Тайпе - Китай 4:9 (2:4, 2:2, 0:3), България - Монголия 14:0 
(4:0, 4:0, 6:0)
14 март, Тайпе - България 5:3 (1:1, 3:2, 1:0), Турция - Китай 4:5 (0:0, 
2:1, 2:4)
В крайното класиране първи е Китай с 12 точки пред Турция с 8, 
трети е Тайпе с 6 т., България има 4, а Монголия остана без спече-
лена точка.

Георги Миланов събра националите 
преди световното в Мексико

България ще търси реванш за загубата си от Белгия 
с 3:6 на световното в София през миналата година 

ностите на отбора ни, 
ще даде нужното спо-
койствие за следващи-
те мачове. На 12 април 
програмата предвижда 
българите да срещнат 
състава на Австралия, 
на 14-ти е мачът срещу 
Испания, а на 16-ти - с 
Белгия. Последният дву-
бой на България е срещу 
домакините от Мексико 
на 17-ти от 20 ч. местно 
време, след което ще 
бъде и закриването на 
турнира. Спечелилият 
турнира отбор ще полу-
чи промоция за по-гор-
ната група от следващия 
сезон, а последният в 
класирането ще отпадне 
в трета дивизия.

юношите до 18 г. записаха само една победа в ерзурум

Статистика:
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Бъ л г а р с к а т а 
танцова двой-
ка Кристина 

Тремасова и димитър 
Личев заe 32-о място 
след задължителния 
танц на световно пър-
венство по фигурно 
пързаляне за юноши и 
девойки, което се про-
веде в Хага (Холандия) 
между 7 и 14 март.

14-годишната нату-
рализирана рускиня 
Тремасова и 19-годиш-
ният Личев, възпитани-
ци на „Славия”, излязо-
ха на леда със стартов 
номер 11 от 34 участни-
ци за уестминстърски 
валс. Те получиха 13.22 
точки за техническите 
елементи в програ-
мата и 8.06 точки за 

изпълнение и с общ 
сбор от 21.28 точки не 
успяха да се класират 
за оригиналния танц, 
за който продължават 
първите 30.

страниците 
подготви:
Свободан 

АЛЕКСАНДРОВ

Над 150 състезатели от 
34 страни вече пристигат в 
София за световното пър-
венство по шорттрек, което 
ще се състои в Зимния дво-
рец на спорта от 19 до 21 
март. Столичани ще могат да 
наблюдават на живо изявите 
на най-добрите на планетата 
в шорттрека от четири конти-
нента - Азия, Америка, Европа 
и Австралия. Надпреварата 
за титлите ще бъде броени 
седмици след олимпийските 
стартове в канадския град 
Ванкувър.

Българската столица не 
за първи път ще бъде дома-
кин на голям форум в този 
спорт. Само преди година 
Българската федерация по 
кънки (БФК) с успех орга-
низира кръг от световната 
купа по шорттрек, а преди 11 
години столицата ни бе до-
макин на световно първенс-
тво за мъже и жени (1999 г.). 
Международният съюз по 
кънки (ISU) повери на София 
домакинствата и на светов-
ната купа през 2001 г., как-
то и на световното отборно 

първенство през 2003 
г. Форумът в София ще 
бъде последната изява 
пред родна публика в 
забележителната ка-
риера на възпитанич-
ката на „Славия” Жени 
Раданова.

Братята Асен и 
Кирил Пандови 
са съответно 

първи и втори в трите 
индивидуални дистан-
ции (500 м., 1000 м. и 
1500 м.) в състоялото 
се на 13 и 14 март в 
столичния Зимен дво-
рец на спорта репуб-
ликанско първенство 
по шортрек. Трети и 
на трите старта е Асен 
Йорданов („Айс Пик”).

Голямата звезда на 
България в този спорт 
и дългогодишна със-
тезателка на „белите” 
Евгения Раданова пос-

тави нов национален 
рекорд като даде вре-
ме 1:30.025 минути на 
1000 метра по време 
на втория ден на шам-
пионата. Раданова 
спечели титлата в дис-
танцията, а след нея 

се наредиха Марина 
Георгиева-Николова и 
Рая Захариева. И три-
те от клуб „Айс Пик”. 
Същата тройка взе от-
личията и в дистанции-
те на 500 и 1500 метра 
в първия ден на пър-
венството.

При щафетите за 
мъже на 5000 метра и 
за жени на 3000 метра 
спечелиха състезате-
лите от клуб „Айс Пик”.

Фигурно пързаляне

Като състезателка на 
„Славия” Жени Раданова 
спечели цял куп отличия, 
сред които с особен блясък 
се открояват трите й 
олимпийски медала

Елитът на шорттрека идва в София

Голямата пързалка на 
Зимен дворец на спорта в 
София след държавното 
първенството, ще приеме 
и най-голямото състезание 
в шорттрека този сезон 

славистът асен пандов взе три титли 
на републиканското първенство

Кристина тремасова и Димитър личев заеха 
32-о място на световното за юноши и девойки

Кристина Тремасова и 
Димитър Личев, които 
се подготвят под ръко-
водството на Оксана 
Потдикова в „Славия”, за-
писаха най-успешното си 
участие този сезон на тур-
нира по фигурно пързаляне 
във френския град Лион 

сн: в. „Труд” 
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Тонка Тенчева отново е преодоляла 
съпротивата на съперничката 
си и ще завърши резултатно 
още една атака на „белите”. 
Младата надежда на „Славия” 
е една от най-проспериращите 
в състава воден от Кирил Куков. 
През този сезон славистките 
са единствения представител в 
баскетболния елит на страната 
от София. Тимът със средна 
възраст, малко над двайсет години 
е и най-младият в Националната 
баскетболна лига.

Подробности за представянето
на славистките в първенството 

на стр. 15

Един от най-добрите вратари в родния футбол Здравко Здравков, тръгна към 
големите върхове в своята кариера, като състезател на „Славия”. Шампион, 
носител на купата с „белия” тим и най-добър вратар в първенството през 1996 
година, същия сезон той отчая с намесите си нападателите дори на прочутия 
„Реал” (Мадрид). Здравко Здравков е първият гост на новата ни рубрика 
„Шампионска диря”, в която ще ви представим героите на златния дубъл от 
1996 година.

Интервюто може да намерите на стр. 10-11  
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Младите 
волейболисти 
на „Славия” 
завършиха седми 
при завръщането 
си в суперлигата. 
Отборът воден 
от Стефан 
Демерджиев 
ще играе мач за 
запазването на 
мястото си сред 
най-силните. 
Тимът е 
съставен основно 
от юношеските 
шампиони за 
2009 година.

Още за „белия” 
волейбол 

на стр. 16




