
от това и твоят отбор да 
застане редом до тези 
колоси едва ли има. 

Факт, е че „Славия” 
е в безпътица вече не 
малко години, но нико-
га не е била по близо до 
това да сътвори нещо 
голямо. Нещо значимо, 
нещо историческо. За-
това бе толкова силна 
надеждата в славист-
ката публика и затова 
резонно бе жестоко, и 
трагично посрещната 
реалността. Едва ли ско-
ро ще има такъв шанс 
пред „Славия”. Може би 
дори никога. В Етропо-
ле бе убита една мечта. 
Там край Балкана бе за-
мъглена една любов. А 
тя любовта най-трудно 
се връща… 

Останалото…Оста-
налото е мълчание. Та-
кова каквото посрещна 
трупата на Вуцов в пос-
ледния мач. Идва ли 
Възкресение за „белия” 
тим? Времето ще пока-
же. Засега на хоризонта 
мъжделее само етро-
полската Голгота. 

Им п о з а н т н а 
гледка пред-
с т а в л я в а х а 

„белите” фенове в Ет-
рополе. Окичени с ша-
лове, веещи знамена, 
опънали транспаран-
ти, развяващи балони, 
пеещи своите песни. 
Мощният възглас „Сла-
вия” отекваше из Бал-
кана и сякаш планината 
връщаше ехото, и го 
препращаше някъде 
напред, към финала за 
купата. Там където бяха 
отправили взора си 

тези стотици славистки 
очи. Трофеят бе толко-
ва близо, сякаш на една 
ръка разстояние, но ня-
кои не пожелаха да го 
вземат. След фиаското 
„капацитети” се опита-
ха да направят нелепо 
сравнение с отпадане-
то предната година от 
„Ботев” (Криводол). Но 
ако едното е срамно, 
другото е унизително. 
Защото в първия слу-
чай турнирът бе в свое-
то начало, а сега купата 
бе нарисувана. 

Когато дойде в „Сла-
вия” Велислав Вуцов бе 
посрещнат на бял кон 
от славистката публи-
ка. Наред с другите по-
даръци му дадоха и три 
книги за славната исто-

рия на „белия” клуб. Да 
ги бе само разлистил 
за да види десетките 
снимки на футболни 
тимове на „Славия” с 
титли, купи и медали. 
По-голяма мотивация 
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Някак неусетно вестник 
„Славия” закръгли своята де-
вета година и започна отбро-
яването на десетата. Сякаш 
бе вчера онзи паметен 10-ти 
април през 2001 година, когато 
на 88-ия рожден ден на „белия” 
клуб се появи първият му брой. 
От тогава изминаха девет годи-
ни и 103 срещи с читателите. 
Настоящата е под номер 104.

Вестникът преживя реди-
ца трудни моменти, в които 
беше на косъм от спиране. 
Фактът, че той продължава да 
излиза, е най-силното доказа-
телство, че любовта,с която е 
закърмен и се списва, е много 
силна. Всички трудности и пре-
пятствия, които се изпречиха 
досега, бяха преборени и над-
могнати. Деветият рожден ден 
е сполучлив повод да обърнем 
поглед назад и да видим какво 
отразихме по страниците за 
тези девет години.

Разкрихме пред читатели-
те най-важните подробности 
около учредяването на „белия” 
клуб - специален материал по-
каза учредителният протокол 
през януари 2005 г. Три години 
по-късно стигнахме още по-да-
леч - направихме достояние на 
широката общественост факти 
от „Бялата библия” - първата 
протоколна книга на „Славия”.

За футбола в „Белия" клуб 
материалите през изминалите 
девет години бяха посветени 
на върховете в историята на 
клуба в най-популярната игра 
- шампионските титли и спе-
челването на Царската купа до 
1943 г.,. успехите в турнира за 
КНК през 1967 г. и 1981 г., триум-
фите за Балканската купа през 
1986 и 1988 г. Срещнахме ви и 

с цяла плеяда футболисти на 
„белите”, оставили своята ярка 
диря в историята на „Славия” 
през годините. Разказахме ви 
и за шампионските титли при 
юношите през 2008 и 2009 г.

Женският баскетбол също 
намери своето подобаващо 
място по страниците на из-
данието. Очерците за Ваня 
Войнова припомниха успехи-
те на голямата спортистка от 
златния женски отбор на „бе-
лите”, спечелил два пъти купата 
на европейските шампионки. 
Вестник „Славия” ви направи 
съпричастни и на трите поред-
ни шампионски титли (2002, 
2003 и 2004 г.) на отбора, воден 
от Георги Божков. Разказвахме 
ви също така за европейските 
изпитания на шампионките и 
гостуванията на „бялата” агитка, 
следвала отбора навсякъде.

На страниците за волейбо-
ла вестникът ви запозна със 
знакови моменти от минало-
то, а също така ви разказахме 

за спечелването на купата на 
страната при мъжете през 
2005 година, когато тимът бе 
воден от Радостин Стойчев и 
Матей Казийски. Славистките 
също ликуваха с купата (2007 
г.). Направихме ви съпричас-
тни на драмата в женските 
първенства, в които на четири 
пъти   „белите” не успяха да 
стигнат до титлата, оставяйки 
със среброто.

При ледените спортове 
вестник „Славия” стана най-
подробният хроникьор на но-
вините за хокей на лед, както 
за събитията от вътрешния 
календар, така и за участието 
на доминираните от „Славия” 
национални гарнитури на све-
товните първенства. Заедно се 
радвахме по пътя към върха на 
фигуристите Албена и Максим, 
във времето, когато предста-
вяха „Славия”. Същото важи и 
за безспорната номер едно в 
шорттрека - Евгения Раданова.

Проследихме не една и две 
световни и европейски титли 
на състезателите по борба на 
„белия” клуб Армен Назарян, 
Николай Паслар, Серафим 
Бързаков, Явор Янакиев и др. 
Направихме ви съпричастни на 
спечелването на европейската 
титла и бронзовия олимпйски 
медал на нашия кадър при 
боксьорите Борис Георгиев. 

Макар и не толкова често, 
по страниците на вестника пи-

сахме за успехите на водната 
топка, плуването, хокеят на 
трева, фехтовката, модерният 
петобой, тежката атлетика, 
художествената и спортната 
гимнастика, ските, подводният 
риболов, айкидото и каратето. 
Стремежът ни и занапред ще 
бъде да обхващаме най-значи-
мите събития в колективните 
и индивидуалните спортове 
извън футбола.

И накрая - за какво ни се 
искаше да напишем, но нямах-
ме такава възможност... Девет 
години не ни се отдаде случай 
да се зарадваме заедно и да от-
разим спечелването на медали 
от футболния отбор в шампи-
оната. Отразявахме само кон-
троли с чужди отбори, защото 
„белите” пропуснаха всички из-
дания на европейските клубни 
турнири. Не видяхме и съот-
ветно не написахме за спечел-
ването на купата на страната 
от футболистите. Вместо това, 
постоянно ни се налагаше да 
се чудим как да коментираме 
срамните отпадания от све-
товнонеизвестни отбори в 
турнира... Вместо за успехи 
над „Левски” и ЦСКА, трябва-
ше да маркираме безкрайни 
поредици от загуби и пос-

тоянни антирекорди срещу 
тези отбори. В първи и втори 
брой ви разказахме за голе-
мите победи на „Славия” над 
„сините”, но изобщо не сме 
очаквали, че в следващите 
над 100 броя ще отразим 
само един (!??) официален 
успех над „Левски” в шампи-
оната! Обидно е, че и в насто-
ящия брой 104 се налага да 
пишем за поредната загуба 
от „сините” с 0:3 след бездуш-
на игра. Трябва да намери 
място и отпадането за купата 
от „Чавдар” (Етрополе)...

В заключение - вестникът 
е функция на успехите или 
неуспехите на спортното 
поле на отборите на „белите”. 
Нормално е футболът винаги 
да бъде на водещо място по 
страниците на изданието. 
С невзрачното си предста-
вяне за последните 10-11 
години футболният отбор на 
„Славия” не остави никаква 
диря за историята. А на нас 
ни остава само да се надява-
ме, че през следващите годи-
ни най-сетне ще доживеем 
възможността да напишем 
хубави думи и за настоящи 
успехи на „белия” футболен 
отбор...

“Не мога да мразя това, 
което силно обичам”, на-
писа един истински сла-
вист във форума на сайта 
на НКС в навечерието на 
мача с “Миньор”. Срещу 
перничани „белите” постиг-
наха много важна победа 
(1:0), после бяха на път да 
направят същото и срещу 
най-сериозния кандидат 
шампион „Литекс” (1:1). Но 
по традиция и по инерция 
съдиите подпряха яко тима 
на Гриша Ганчев. Гостите 
изравниха от дузпа, като 
преди това „Славия” пове-
де и с измислена засада бе 
отменен прекрасен гол на 
Жуниньо за 2:0, който на 
практика решаваше мача... 
Всъщност съдийските ра-
мена за „Литекс” и „Локо-
мотив” (София) отдавна не 
учудват никого, но това е 
друга тема...

Знаменателното при-
знание „Не мога да мразя 
това, което силно обичам”, 
се превърна в лайтмотив 
на много дискусии в сла-
вистките среди след позор-
ното отпадане за купата. 
С един единствен въпрос: 
„Как би трябвало да реаги-
рат феновете след срама в 
Етрополе? Където над 250 
слависти сториха нещо, 
което не се е случвало при 
гостуване на любимците 
им от 14 години. За послед-
но толкова мощно сканди-
ране “Славия, Славия” се 
чу навън при мача срещу 
“Левски” в Кюстендил през 

пролетта на 1996-а. Победа 
тогава правеше “Славия” 
шампион, а равенството 
отложи празника със сед-
мица.

Сега в Етрополе, се пов-
тори същото, но само на 
трибуните. Въпреки работ-
ния ден „бялата” агитка се 
събра и даде на любимците 
си фантастична подкрепа. 
Срещу, което получи отво-
рена рана в сърцето, която 
още кърви.

Абсолютен факт е, че в 
Етрополе и след това, част 

от най-буйните глави в „бя-
лата” публика направиха 
неща, които не подхождат 
на слависткия манталитет 
и възпитание. Опитаха да 
съборят оградата на стади-
она, счупиха стъкло на ав-
тобуса, после го нашариха 
с надписи. Двете фракции 
на фенклуба излязоха със 
силна и правдива деклара-
ция, обидите в която обаче 
тушираха верните изводи 
и контрастираха с възпита-
ния начин на комуникация, 
налаган от десетилетия в 
“Славия”. После на мача с 

„Миньор” въпреки добрата 
игра и победата няколко 
запалянковци обижда-
ха и играчи, и треньор...  
Все неща, трудно прием-
ливи в “Славия”, но съвсем 
лесно обясними с целия 
низ от провали, които пуб-
ликата на “белите” трябва-
ше да преглътне в послед-
ните десетина години, че 
и повече. Дори ние, във в. 
“Славия”, дълго обсъждах-
ме дали да публикуваме 
декларацията и накрая тя, 
макар и със закъснение, 

все пак намери място на 
страниците заради важ-
ността й. Но се разграничи-
хме от много грубия й език.  
Президентът на клуба Вен-
цеслав Стефанов този път 
даде урок по премерено 
поведение – след срама в 
Етрополе светкавично изп-
рати обръщение към фено-
вете, в което им благодари 
за подкрепата. И уточни, 
че не им се сърди за нищо, 
случило се след двубоя.  
Тук нещата би трябвало да 
приключат.

Но не се случи така. 
Много запалянковци ре-
зонно не отидоха на “Бъл-
гарска армия”, въпреки че 
“не могат да мразят това, 
което обичат много силно”. 
Други пък, въпреки наис-
тина добрата изява на фут-
болистите и ценната побе-
да срещу пряк конкурент 
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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

ди спрените пари в отбора, 
а заради честта на бялата 
фланелка, потъпкана мно-
го яко в калта на Етрополс-
кия Балкан.

Независимо от пове-
дението на някои фенове 
– всичките по трибуните и 
десетките хиляди, които са 
слависти, но по една или 
друга причина не идват на 
мачовете на „Славия”, са ис-
крени и запалени привър-
женици на отбора. Всички 
те могат да бъдат върнати 
на стадиона само със силни 

„Бялата трибуна” навърши девет години!

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.

Официалният плакат на тържеството по повод 
излизането на юбилейния брой 100 на в. „Славия” 

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

П о - к ъ с -
но Вуцов не 
се извини, 
но въпреки 
това на среща 
между фено-
ве и клубното 
ръководство 
преди мача с 
„Литекс” ста-
на ясно, че от 
трибуните все 
пак подкрепа 
ще има във 
важния мач. 
И до края на 
шампионата 
също, защото 
шансовете за 
Европа още са 
живи.

Играчите 
н а п р а в и х а 

това, което се искаше от 
тях на този етап – победиха 
“Миньор” и щяха да сторят 
същото срещу „Литекс”, но 
съдиите нагло им попречи-
ха. Клубното ръководство в 
лицето на Стефанов също 
направи своето в опит да 
успокои обстановката по 
трибуните. И за да продъ-
лжи този процес Вуцов, 
посрещнат на „Овча купел” 
с големи надежди и енту-
сиазъм, трябва занапред 
да гледа само отбора си, а 
не да коментира феновете 
– били те добри или лоши.

Защото запалянковците, 
колкото и невъздържани да 
са някои от тях понякога, не 
искат позор като този в Ет-
рополе. Който трудно, ама 
много трудно се преглъща, 
г-н Вуцов. И се измива не с 
една победа, а с поредица 
от силни игри. Но не зара-

за място в челото, отново 
бяха по-негативно настро-
ени от допустимото. И тре-
ньорът Вуцов, както обяс-
ни по-късно, за да защити 
футболистите си, нападна 
част от публиката на „Сла-
вия”. Казвайки, че не желае 
такава подкрепа и прати 
въпросните фенове у дома. 
От това обаче резонно се 
обидиха всички слависти, 
подкрепили от сърце и 
душа отбора в Етрополе. И 
получили бездушна игра и 
отпадане в замяна.

Вили, гледай си отбора, 
не публиката! и вдъхновяващи игри, с по-

беди над „Левски” и ЦСКА.  
Футболистите демонстри-
раха себераздаване и мо-
билизация срещу „Миньор” 
и „Литекс”. Ако доиграят по 
същия начин първенство-
то, те може и да достигнат 
зона „Европа”, но това зави-
си и от резултатите на кон-
курентите. Между другото 
– тази година е първата от 
доста време, когато „Сла-
вия” подаде в БФС молба да 
бъде лицензирана за евро-
турнирите.

Г-н Вуцов, разберете, че 
няма футболна публика в 
света, която да не дава рамо 
на любимците си, виждайки 
че те се раздават за честта 
на отбора. И приемете, че 
хората от трибуните винаги 
са прави в безпогрешния 
си усет кога техният отбор 
играе на максимум и гони 
победата до последно. 
Може и да не спечели, но 
футболистите се борят като 
истински мъже. Такива, как-
вито всички слависти искат 
да виждат да носят свеще-
ните бели екипи!

Затова, г-н Вуцов, оставе-
те трибуните на мира, дори 
и понякога това, което ста-
ва там, да не ви харесва. За-
щото, повярвайте – хората 
на стадиона с бяло-черни 
шалчета наистина обичат 
много „Славия”. Накарайте 
ги пак да се гордеят с нея! 

Николай КРЪСТЕВ

Забележка: Проблеми с от-
печатването и закъснение не 
по вина на редакцията извади-
ха брой № 3 от предварител-
ния му график. Затова успяхме 
да отразим мача с „Литекс” 
само на стр. 3. 

Николай 
КРЪСТЕВ
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Трудно е за вярване, 
но е факт – “Сла-
вия” на Велислав 

Вуцов има всички шансове 
да спечели третото място в 
“А” група и да се класира за 
участие в евротурнирите 
през новия сезон. Въпреки 
играта, демонстрирана от 
футболистите в бяло, и на-
пук поредната доза срам 
в дербито с “Левски”. Няма 
как да не се отчете, че от 
ноември миналата година 
насам “белите” имат само 
едно поражение – това на 
“Герена”, а с оглед формата 
на конкуренцията с малко 
повече късмет бронзовите 
медали могат да бъдат спе-
челени. 

преди дербито
със “сините”

всичко сочеше, че е дошло 
време “Славия” да победи 
– шампионите бяха из-
паднали в психологическа 
дупка, от която и до днес 
не са излезли, а желанието 
на Велислав Вуцов да взе-
ме реванш за начина, по 
който се отнесоха с него в 
“Левски”, бе огромно. Уви, 
изненада нямаше – не без 
помощта на апатичните 
“бели” играчи и абсурдните 
грешки на защитата им “си-
ните” спечелиха рутинно с 
3:0, а славистите демонс-
трираха, че са способни да 
играят футбол, едва когато 
мачът беше решен. 

отпушването 
срещу “монтана”

бе само малко успокоение, 
макар че отборът не бе 
побеждавал с четири гола 

разлика от пролетта на 
миналия сезон. Отделно 
от това резултатът не бива 
да подвежда никого – до 
последния четвърт час на 
срещата столичани водеха 
само с един гол, а напре-
жението от евентуалното 
равенство си личеше във 
всяко едно тяхно отиграва-
не. И все пак подобрение 
в сравнение с трагичния 
футбол на “Герена” имаше. 

отмъщението 
в сливен

бе наистина сладко както 
за привържениците на 
“Славия”, така и за халфа 
Илия Илиев, който и до 
днес чака клекналият пред 
Йордан Лечков БФС да 
признае абсолютността на 
закона и да го картотекира 
в “белия” отбор. И макар 
че мачът нямаше никакво 
отношение към казуса на 
Илийката, победата с 2:1 
засили “войводите” натам, 
където им е мястото – в “Б” 
група, и неочаквано уве-
личи шансовете на столи-
чани да се борят за нещо 
и в първенството. През 
всички 90 минути те не 

оставиха съмнения в пре-
имуществото си и можеха 
да спечелят и с по-голяма 
разлика, ако не бяха изпус-
нали куп положения пред 
вратата на домакините. 

Само няколко дни по-
късно дойде шокиращата 
загуба в Етрополе, която 
заличи с един замах всичко 
хубаво, постигнато дотук 
през сезона. От тази глед-
на точка беше добре, че в 
шампионата предстоеше 
служебно 3:0 над “Ботев”, 
защото това даде време на 
треньорите да вдигнат иг-
рачите след историческия 
позор. 

в мача с “миньор”,

който се игра на “Българска 
армия” заради наказание 
на перничани, прогресът 
в представянето на футбо-
листите бе очевиден. Сре-
щу коравия тим на Антон 
Велков “белите” изиграха 
най-силния си мач от мно-
го време насам и съвсем 
заслужено триумфираха с 
1:0, изравнявайки, макар 
и само за ден, третия в 
класирането ЦСКА. Ако не 
бяха безумните грешки на 

страничния рефер, заради 
когото чист гол на “Славия” 
бе отменен, а още няколко 
голови атаки – спрени, ре-
зултатът можеше и да е по-
изразителен в тяхна полза. 

След двубоя избухна 
конфликт между треньора 
Велислав Вуцов и футбо-
листите от една страна и 
запалянковците – от друга, 
но напрежението бе туши-
рано на среща в края на 
седмицата. 

Сега предстоят мачо-

вете на истината – ако не 
загуби от лидера “Литекс” 
и триумфира срещу доста 
отслабения напоследък 
“Черно море”, “Славия” ще 
има отлични позиции да 
щурмува бронзовите ме-
дали в директния сблъсък 
с ЦСКА. И така сезонът, в 
който “белите” бяха при-
нудени да преживеят по-
редната доза голям срам, 
изведнъж може да се ока-
же един от най-успешните 
през новия век. 

Иван ЖИКОВ

Колективни спортове16 Минали мачове 5

Младите баскет-
болистки на „Сла-
вия” продължават 
да трупат опит 
срещу по-опитните 
си противнички в 
първенството на На-
ционалната баскет-
болна лига за жени. 
„Белите” завършиха 
сезона без победа, но 
според регламента 
участват в плейо-
фите за титлата. 
В елиминациите 
срещу „Монтана” 
шансовете за краен 
успех са малки, но мо-
мичетата трябва 
да играят за своя-
та чест и името на 
клуба. Славистките 
имат млад и перс-
пективен състав, 
който през следва-
щия сезон ще започне 
да разкрива сериоз-
ния си потенциал. 

При гостуването си 
на „Монтана 2003”, „бе-
лите” претърпяха пора-
жение с 67:82, но в дълги 
периоди от двубоя бяха 
равностойни на съпер-
ничките си. Резултатът 
в тази серия вече е 1-0 
победи в полза на „Мон-
тана 2003” и при евенту-

ален успех в следващата 
среща тимът ще се кла-
сира за полуфиналите 
на шампионата. Въпре-
ки разликата в класите 
на двата тима, двубоят 
започна доста равно-
стойно, като момичета-
та на „Славия” поддър-
жаха високото темпо в 
играта на домакините. 
В средата на първата 
част резултатът беше 
11:9 в полза на монтан-
ки. В следващите мину-
ти домакините успяха 
да увеличат аванса си, 
след като реализираха 
повечето си атаки и така 
разликата след първата 
четвърт беше 7 точки 

– 15:22. През втората 
част баскетболистките 
от „Монтана” продължи-
ха да играят по-добре 
и направиха разликата 
още по-голяма. До по-
чивката играта беше 
равностойна, а „Мон-
тана” водеше с 43:34.  
След паузата ритъмът 
на игра се запази, а 
преднината на дома-
кините варираше в ин-
тервал от 12-14 точки. 
Агнеса Дойчинова и 
компания нямаха про-
блем да я поддържат 
със стабилна игра, но 
въпреки това гостен-
ките от „Славия” даваха 
всичко от себе си да се 
задържат максимално 
близо до съперника. В 
крайна сметка след 30 
изиграни минути таб-
лото показваше резул-
тат 66:53, който осигури 
по-спокойна последна 
четвърт за съперника. 
В заключителната част 
не се случи нищо не-
очаквано, а финалната 
сирена сложи точка на 
първия плейофен мач 
при резултат 67:82. 

За „Славия” най-ре-
зултатна бе опитната 
Албена Бачкова с 26 
точки, към които до-

бави 6 асистенции и 
5 борби. По 12 точки 
записаха Михаела Ди-
лова и Тонка Тенчева. 
Тенчева се отличи и с 
8 борби, а Александра 
Делчева добави още 
6. Бачкова и Тенчева 
завършиха и с по 6 
асистенции. Домакин 
на следващата среща 
от серията е тимът на 
„Славия”. Мачът ще се 
изиграе на 14-и април 
(сряда) от 18.00 часа в 
зала „Триадица”.

„Белите” имаха шанс 
да спечелят победа в 
последното си дома-
кинство от редовния 
сезон, но отстъпиха на 
„Берое” с 74:86. Самият 
мач стартира отчайва-
що за петнайсет крат-
ните шампионки и гос-
тите поведоха с 10:0. 
Едва след прекъсва-
нето, което взе трень-
орът на домакините 
Кирил Куков, славист-
ките успяха да отбеле-
жат кош чрез Славова. 
След 10 минути игра 
резултатът бе 13:25. 
„Славия” започна мно-
го добре втората част 
и след 9 поредни точки 
намали пасива си само 
на три. До края на пър-

вото полувреме гости-
те успяха да увеличат 
преднината си и то за-
върши при 36:46 точки.  
След почивката славис-
тките така и не успява-
ха да стопят разликата 
и по средата на третата 
част все още изостава-
ха с 10 точки, 49:59. До 
края на частта домаки-
ните свалиха пасива си 
с още 2 точки до 61:67 
и така запазиха интри-
гата за последните де-
сет минути. 

В началото на пос-
ледната четвърт „бе-
лите” намалиха на 4 
точки изоставането 
си, но „Берое” бър-
зо върна коша. След 
това гостенките вка-
раха пет поредни 
точки и авансът им 
пак стана двуцифрен.  
За домакините отново 
Албена Бачкова игра 
на ниво и приключи с 
24 точки и 7 асистен-
ции. 20 точки добави 
Тонка Тенчева, а Радос-
тина Славова приклю-
чи с 15 и 8 борби. Сла-
вова получи контузия 
в рамото при сблъсък 
с противничка в края 
на третата част и след 
това не влезе в игра.

Славистките стартираха със загуба в плейофите

Статистика
XIX кръг

20.03.2010 г. 
“левски” – “славия” 3:0

“славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 35. Петков, 27. Ренет, 28. Томаш, 4. 
Н. Петров (60 – 8. Димитров), 77. Пеев, 5. Попара (84 – 6. Дюлгеров), 
33. Иванов, 10. Колев (70 – 9. Вълев), 19. Жуниор
Голмайстори: 1:0 Ренет (27-авт), 2:0 Йовов (55), 3:0 Н. Димитров 
(64)
съдия: Георги Йорданов
Жълти картони: Н. Петров, Иванов
софия, ст. “Георги аспарухов”, 2000 зрители

XX кръг
24.03.2010 г.

“славия” – “монтана” 4:0
“славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков (78 – 2. Дреновички), 35. Петков, 27. 
Ренет, 28. Томаш, 3. Георгиев, 5. Попара (46 – 10. Колев), 20. Яшар (71 
– 4. Н. Петров), 77. Пеев, 33. Г. Иванов, 19. Жуниор
Голмайстори: 1:0 Жуниор (24-дузпа), 2:0 Колев (77), 3:0 Жуниор 
(85), 4:0 Г. Иванов (90)
съдия: Ивайло Бозев
Жълти картони: Ренет, Н. Петров
софия, ст. “славия”, 800 зрители

XXI кръг
28.03.2010 г.

“сливен” – “славия” 1:2
“славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков (21 – 2. Дреновички), 35. Петков, 
27. Ренет, 28. Томаш, 3. Георгиев, 4. Н. Петров (50 – 6. Дюлгеров), 77. 
Пеев, 33. Г. Иванов, 19. Жуниор (86 – 5. Попара), 10. Колев
Голмайстори: 0:1 Жуниор 17, 0:2 Колев 35, 1:2 Христов 45
съдия: Николай Йорданов
Жълти картони: Петков, Колев
сливен, ст. “Хаджи Димитър”, 800 зрители

XXII кръг
04.04.2010 г. 

“славия” – “Ботев” 3:0 (служебно)

XXIII кръг
09.04.2010 г. 

“миньор” – “славия” 0:1
“славия”: 26. М’Боли, 28. Томаш, 27. Ренет, 35. Петков, 2. Дренович-
ки, 4. Н. Петров (76 – 3. Георгиев), 5. Попара, 33. Г. Иванов, 8. Димит-
ров (90 – 6. Дюлгеров), 19. Жуниор (68 – 77. Пеев), 10. Колев
Голмайстор: 0:1 Колев 74
съдия: Радослав Станев
Жълти картони: Ренет, Дреновички
софия, ст. “Българска армия”, 400 зрители

Мъжкият во-
лейболен от-
бор на „Сла-

вия” изпадна от елита и 
ще играе във Висшата 
лига (втора дивизия) в 
шампионата 2010-2011. 
В плейофа за оставане в 
Суперлигата (първа ди-
визия), игран в Пазард-
жик, „белите” загубиха 
драматично с 2:3 от „КВК 
Габрово”. Неприятната 
вест дойде на 21 март 
и учуди немалка част 
от волейболната обще-
ственост у нас. 

Място във второто 
ниво на българския во-
лейбол по никакъв на-
чин не подхожда на клуб 
като „Славия”. Опреде-
лено „белите” са много 
далеч от истинското си 
лице, донесло десетки 
купи и отличия през 

годините, но новото не-
участие в Суперлигата 
нанася сериозен удар 
по имиджа на клуба и 
тези, които защитават 

цветовете му на всички 
фронтове. 

Отстъплението на 
позициите и на женския 
отбор на „Славия” през 

последната една година 
също е факт. Български-
ят спорт и в частност во-
лейболът има огромна 
нужда от силен „бял” тим. 
Това многократно би по-
качило нивото на конку-
ренция във вътрешното 
първенство. Десетките 
класни волейболисти и 
волейболистки, израс-
нали в школата на най-
стария роден клуб, са 
известни не само у нас, 
но и в Европа и по целия 
свят. Възстановяването 
на силните отбори на 
„Славия” ще бъде радост 
не само за запалянков-
ците на клуба, но и за 

всички, които истински 
обичат спорта и му се на-
слаждават. Едно от задъ-
лжителните условия за 
силен български волей-
бол е „белите” да бъде в 
челото на класирането 
и при мъжете, и при же-
ните. Всичко останало 
е опит за замазване на 
настоящото положение 
и празни обещания, от 
които печели всеки друг, 
но не и спортът. 

                                

плейоф за оставане в 
суперлигата:

„Славия” – „КВК Габ-
рово” – 2:3 (17:25, 25:19, 
23:25, 25:19, 13:15)

Двукратната шампи-
онка с „белите” Албена 
Бачкова бе най-резул-
татна в последните два 
мача на тима  

волейболистите  ще играят във 
втора дивизия следващия сезон

Запалянковците на „Славия” с гордост и носталгия 
си спомнят дните, в които Матей Казийски носеше 
белия екип   

Невероятно, но факт!
Европа още е достижима
Тежка загуба от “Левски” и четири поредни победи 
оставиха “Славия” в битката за третото място

Срещу “Миньор” Петър Димитров и колегите му в 
“Славия” изиграха най-силния си мач от много време 
насам

Жозеф Ренет и колегите 
му в защита активно 
помагаха на “Левски” да 
спечели дербито с 3:0
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играчи в бяло бяха 
дали надежда на при-
вържениците си, че 
нещо в клуба им наис-
тина се е променило. 
Това се видя и на ста-
диона в Етрополе, къ-
дето секторът за гости, 
представляващ част от 
близката гора, бе пре-
пълнен с ентусиазира-
ни ултраси, които до 

120-ата минута на мача 
неистово подкрепяха 
любимците си и тотал-
но заглушиха дома-
кинската публика, ина-
че окупирала до краен 
предел капацитета на 
стадиончето си. 

М е ж д у в р е м е н н о 
в други краища на 
България всичко се 
развиваше в полза на 

мечтаната от славис-
тите Купа на България 
– “Берое” изхвърли 
фаворита ЦСКА, “Чер-
номорец” (Поморие) 
отстрани “Миньор”, а 
предстоеше “Калиак-
ра” да стори същото с 
безсмислено прехва-
ления “Черно море”. 
Всичко, което се иска-
ше от футболистите на 
Велислав Вуцов, бе да 
се възползват от ситу-
ацията и, окрилени от 
всеобщия ентусиазъм, 
да излязат и да бият 
“Чавдар”. 

Какво стана на те-
рена обаче? 120 ми-
нути игра, 2 удара в 

рамките на вратата на 
етрополци, отговаря 
статистиката. Оттук 
нататък всякакви оп-
ределения като без-
душие, безидейност, 
подценяване, такти-
ческа неграмотност, 
физическо изтощение, 
фрапираща апатия и 
т.н. са излишни. 

Остава само срамът. 
Срам, причинен от ня-
колко футболисти и 
специалистите от тре-
ньорския щаб. Който, 
уви ще бъде понесен 
не толкова от тях, а от 
привържениците. И 
ще се помни винаги.

Иван ЖИКОВ
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Празно поле. 
Това трябва-
ше да съдъ-

ржа тази страница, 
посветена на поред-
ното “постижение” на 
“Славия” в турнира за 
Купата на България. 
Но тъй като много от 
футболистите нямаше 
да разберат значение-
то на подобен символ, 
решихме все пак да 
им посветим няколко 
думи, с които да обяс-
ним какво точно при-
чиниха на феновете на 
“белите” в следобеда 
на 31 март. Към днешна 
дата фокусът на вни-
манието взе да се из-
мества към крайните 
изстъпления на някои 
запалянковци след от-
падането от “Чавдар” 
(Етрополе) – отбор от 
средата на таблицата 
в Западната “Б” група, 
без никакъв футбо-
лен потенциал и също 
такива претенции. С 
оглед на случилото се 
тогава, действията им 
бяха осъдителни, но и 
напълно обясними. 

За първи път от до-
ста време насам тези 

Остава само срамът Краят на сезон 2009-
2010 не е толкова 
близо, но огромното 

разочарование отново властва 
сред хората, обичащи „Славия”. 
Месец март доказа, че „белите” 
футболисти едва ли ще напра-
вят нещо и през тази кампания, 
което да се запомни. Двубоите, 
очертали провалената година 
на най-стария български клуб, 
бяха два – с „Левски”  и с „Чав-
дар” (Етрополе). 

На 20 март славистите се 
изправиха срещу своя най-
стар съперник „Левски” на 
стадион „Георги Аспарухов” и 
загубиха по най-позорния на-
чин с 0:3, без да окажат почти 
никаква съпротива на дома-
кините. От своя страна „сините” 
демонстрираха и продължа-
ват да показват изключителна 
безпомощност през този шам-
пионат, като бяха надиграни 
и победени от редица слаби 
отбори и у дома, и като гости. 
Неубедителните изяви, без-
паричието, липсата на добри 
футболисти са все фактори, 
които правят от „Левски” един 
неузнаваемо слаб, но за сметка 
на това предвидим отбор. По-
зорно славистите не успяха да 
се възползват от създалата се 
изгодна ситуация и играха тол-
кова плахо сякаш срещу тях е 
не „Левски” на Георги Иванов, а 
„Барселона” на Пеп Гуардиола. 
Лекотата, с която „Славия” за-
губи този двубой (някога най-
голямото дерби на България), 
определено накара играчите 
на „Левски” да си помислят, че 
са излезли от дълбоката криза. 
„Белите” (волно или неволно) 
опитаха да съживят „сините” 
и да спасят сезона им. Уви, не 
успяха, тъй като възпитаници-
те на старши треньора Георги 
Иванов играха на познатото 
слабо ниво в следващите си 
мачове. 

„Славия”, най-старият клуб 

в България и третият отбор по 
успехи у нас, преди около 12 
години се превърна в тим без 
претенции и основен точкода-
рител и реаниматор на „Левски”. 
През въпросния период „сини-
те” изживяха редица кризи и 
трудни моменти, но „белите” 
успяха да се възползват от това 
само един път - при победата 
на стадион „Георги Аспарухов” с 
2:1 на 8 март 2003 година. Пре-
ди черния 12-годишен период 
„синята” общност в България 
полудяваше преди, по време и 
след мачовете срещу „Славия”. 
Официално и неофициално по 
адрес на „белия” клуб, ръково-
дителите, футболистите и запа-
лянковците му се изговаряха и 
изписваха купища глупости и 
лъжи. Това бе сигурен знак, че 
„Славия” е много голям, непри-
мирим съперник и дори осо-
бен дразнител за „Левски”. Във 
въпросния 12-годишен период 
(на усложлива братска помощ 
спрямо левскарите) легендар-
ното и почти вековно съпер-

ничество между „бели” и „сини” 
беше забравено от феновете и 
почти зачеркнато от футболна-
та карта на България. По време 
12-годишната дупка, в която 
изпадна „Славия”, отборът от 
квартал „Подуяне” беше по-
беждаван от всякакви знайни 
и незнайни отбори в „А” група 
и европейските клубни турни-
ри. „Олимпик” (Галата), „Родопа” 
(Смолян), „Рилски спортист” 
(Самоков), „Беверен (Белгия), 
„Тампере” (Финландия), БАТЕ 
(Беларус) са само някои от ано-
нимниците, които напускаха 
терена като победители след 
двубои срещу „Левски” във 
въпросния период. Отново 
уви, „Славия” явно нямаше кла-
сата и желанието да играе като 
равен с равен срещу своя най-
стар опонент. Така, както беше 
и е било между 1920 и 1999 
година. Статистиката показва, 
че от 1999-а насам „Славия” 
има 19 загуби, 4 равенства и 
само 1 победа срещу „сините”. 
Въпросните 19 поражения в 

този период 
са солидните 
30 процента 
от общия брой 
загуби в съпер-
ничеството на 
„белите” със 
„сините”... 

В т о р и я т 
пагубен мач 
за „Славия” 
през този се-
зон се игра 
на 31 март в 
Етрополе и бе 
в турнира за 
купата на Бъ-
лгария. В него 

съперник бе местният „Чав-
дар”. Отпадането с 2:4 след 
изпълнение на дузпи сложи 
край на повечето от мечтите 
за участие в европейските 
клубни турнири догодина. Без-
душието и безпомощността на 
„белите” футболисти контрас-
тира ярко с мощната подкрепа 
от страна на многобройните 
запалянковци. Играчите в бели 
екипи не направиха нищо, за 
да докажат, че са достойни да 
изкарват прехраната си в клуб 
като „Славия”. След нулевото 
равенство в редовното време 
и продълженията, лотарията 
на дузпите пожела „Чавдар” да 
попадне в жребия за полуфи-
налите. По този начин славис-
тите направиха невиждан в 
Етрополе подарък, дарявайки 
непретенциозния втородиви-
зионен отбор с неколкодневна 
и съвсем неочаквана слава. 

До края на сезона пред-
стои един важен мач с ЦСКА, 
който по принцип има исто-

рическо значение за „Славия”. 
Балансът на „белите” срещу 
„червените” в последното де-
сетилетие също е пагубен и 
няма почти нищо общо с ре-
зултатите между двата отбора 
от двубоите помежду им през 
миналия век. Прогнозата за 
тази среща отново клони към 
сигурна победа на „армейци-
те”, които също са изпаднали 
в сериозна криза и дори те са-
мите не знаят дали ще имат и 
заслужават ли да имат лиценз 
за догодина. 

„Белият” запалянко винаги 
е бил и ще продължи да бъде 
оптимист. Магията, наречена 
„Славия”, е прекалено силна, 
за да бъде угасена заради 
неучастието в европейски-
те клубни турнири, заради 
безкрайните загуби от сла-
бите „Левски” и ЦСКА, заради 
липсата на медали и призово 
класиране в шампионата. Ма-
сираното присъствие на при-
върженици от София и все-
отдайната им подкрепа към 
любимия отбор от първата до 
последната минута на мача в 
Етрополе доказаха това. Ехо-
то „само Славия”, носещо се в 
Стара планина след мощните 
скандирания на стотици гър-
ла, бе ясен знак, че дори след 
още 12 години на неуспехи 
слависткият дух ще бъде все 
така силен и несломим. А при 
добра организация „бялата” 
агитка отново ще бъде толко-
ва многобройна и гласовита, 
но най-сетне трябва да дойде 
и вдъхновение от терена.

Асен ДАСКАЛОВ 

„Белите” направиха опит да съживят „Левски” 
и сетне подариха слава на „Чавдар” Шокът, преживян в Етрополе, ще се помни винаги

Прекрасната бяла публика в Етрополе, едва ли ще преглътне скоро 
това унижение…  сн. Божидар Илиев 

Срамът в Етропо-
ле, който пре-
живяха привър-

жениците на “Славия”, бе 
болезнен, а и не толкова 
неочакван. Причината 
– в турнира за Купата 
на България “белите” 
започнаха твърде чес-
то да отпадат от малки 
втородивизионни отбо-
ри, за които победата 
над столичани е златна 
страница в клубната ис-
тория. Навярно никой 
от играчите, преминали 
през най-стария роден 
клуб през последното 
десетилетие, не знае, че 
техният тим 12 пъти е но-
сител на ценния трофей 
и е с огромни традиции 
в тази надпревара. Тра-
диции, тотално потъп-
кани в изминалите десет 
години…

Всичко започва през 
сезон 2000/01. Тогава 
подвизаващият се в “Б” 
група “Спартак” от Пле-
вен отстранява “Славия” 
още в първата фаза на 
надпреварата. Гостите, с 

футболисти като Мартин 
Кушев, Благой Георгиев и 
Георги Петков в редици-
те си, набързо инкасират 

две попадения от шам-
пиона с „белите” от 1996 
година Стоян Ацаров и 
настоящия нападател на 
славистите Тодор Колев, 
а след почивката Мар-
тин Подвързачов прави 
3:0. Силите на софиянци 
стигат само за почетно 
попадение на Борко 
Маринкович, крайно не-
достатъчно, за да измие 
срама. 

Следващата година 
“Славия” стига до чет-
въртфинал, но там се из-
пречва ново непреодо-
лимо препятствие, току 
що върналият се в елита 
“Марек”. След 1:1 в пър-

вата среща на “Бончук” в 
слависткия лагер се въз-
царяват оптимизмът и 
самодоволството. Асен 

Николов открива резул-
тата от дузпа в реванша, 
но Красимир Димитров 
изравнява, отново от бя-
лата точка. Владимиров 
дава нова преднина на 
“белите” и когато те се 
виждат полуфиналисти, 
се стига до трета дузпа 
в мача, реализирана от 
Велизар Димитров в пос-
ледната минута. Сезонът 
на “Славия” е провален, а 
дупничани сами не вяр-
ват какво са постигнали. 
Те бяха отписали двубоя 
и дойдоха в навечерие-
то на мача с няколко ав-
томобила...

В следващите две из-

дания за купата “белите” 
отново отпадат рано-
рано от турнира, но все 
пак съперникът им е 

“Литекс”, а не второраз-
реден клуб. Кошмарът се 
задава със страшна сила 
отново през 2004/05. 
Тогава на 1/16-финал 
столичани гостуват на 
“Етър 1924” – отбор от 
Велико Търново, който 
няма нищо общо с ня-
кога славния “Етър” и 
се състезава в “Б” група. 
Нападателят на домаки-
ните Стефан Иванов се 
разписва в 49-ата мину-
та, а славистите така и не 
намират какво да проти-
вопоставят и записват 
нова срамна страница в 
историята си. 

Мнозина тогава си 

казват, че дъното е до-
стигнато и няма накъде 
да се копае. Но грешат 
и селекцията на Петър 
Хубчев им го доказва 
нагледно. Съперникът 
през сезон 2005/06 се 
казва “Рилски спортист” 
и е от Самоков. Футбо-
листите, на които фено-
вете галено казват “скио-
ри”, подхлъзват “Славия” 
с гол на Димчо Маринов 
в 47-ата минута, а Хубчев 
най-накрая склонява да 
си подаде оставката. 

Предпоследната го-
ляма издънка на момче-
тата с бели фланелки да-
тира от 2008/09. Тогава 
селекцията на Стевица 
Кузмановски гостува на 
1/16-финал на “Ботев” 
(Криводол), който тъкмо 
е постигнал най-голе-
мия успех в кариерата 
си, печелейки промоция 
за Западната „Б” група. 
1:2 е резултатът, с който 
“Славия” губи, но изме-
ренията на срама отиват 
далеч отвъд цифрите и 
числата. 

купа на България - четвъртфинал - 31.03.2010 г. 
“Чавдар” (етрополе) - “славия” - 0:0 (4:2 при дузпите)
“славия”: 26. М’Боли, 2. Дреновички, 35. Петков, 27. Ренет, 28. То-
маш, 3. Георгиев (99 – 4. Н. Петров), 6. Дюлгеров (46 – 20. Яшар), 5. 
Попара, 77. Пеев, 33. Г. Иванов (110 – 8. Димитров), 19. Жуниор.
съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Пеев, Н. Петров, Попара.
етрополе, ст. “Чавдар”, 800 зрители.

Даниел Пеев и съотборниците му станаха участ-
ници в един от най-позорните мачове на “Славия” в 
историята

“Белите” провали за 
купата през новия век

Съшитият с бели кон-
ци мърляв футбол на Ву-
цов & CO падна в кърви 
там на Балкана. Свин-
щината на манекенче-
тата с бели фланелки и 
техния моден гуру Вили 
достигна своя апогей 
в локвите на Етрополе. 
И няма ARIEL с толкова 
уникална формула, кой-
то да изпере омърсени-
те от лекета(та) свещени 
екипи на „Славия”. Пред 
онемелите очи на око-

ло 250 фенове на „бяла-
та идея”, тези туристи 
се изгавриха с клуба, 
емблемата, президента 
си и футбола като цяло. 
Впрочем привържени-
ците на „Славия” крас-
норечиво изразиха мне-
нието си за този отбор с 
бутилка уиски, разбито 
в стъклото на клубния 
автобус, дамгосан и със 
лаконичния надпис „Вие 
не заслужавате екипа”. 
Предполагам, че ако 

този мач се беше играл 
в Афганистан например, 
към автобуса биха поле-
тели ракети „земя-земя”. 
За 120 минути игра, така 
наречените „футболис-
ти” създадоха цифром и 
словом 1 (едно!) голово 
положение срещу  ....
мнадесетия в „Б” група 
„Чавдар”, а при дузпите 
за пореден път доказа-
ха, че думата „характер” 
е чужда в речника на 
повечето от тях. И отно-

во ще гледат евротур-
нирите по кабеларката 
на по няколко бири и 
пържени картофи със 
сирене. Преди няколко 
години след една из-
дънка на ЦСКА футбо-
листът на „армейците” 
Петър Жабов шокира с 
признанието си: „Аз съм 
пълен нещастник, ще си 
стегна багажа за Бургас”. 
Доста хора, живуркащи 
на стадиона в „Овча Ку-
пел”, трябва да вземат 

пример от него. Да си 
взимат шапката, гащите, 
цайсите „Ray Ban” и кой 
откъдето е... Със юноши 
на терена  „Славия”, дори 
и да губи, поне ще е по-
истинска и обичана от 
своята публика. А Вуцов 
да се обади на колега-
та си от „Черно море” 
Велизар Попов и да го 
попита, как се постъпва 
достойно, когато си про-
валил целия сезон.

Калоян АТАНАСОВ

туристи, събличайте (омърсено) бялата 
фланелка и си стягайте багажа... 
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усилия в изграждането на 
боеспособен състав, кой-
то да може след около три 
години да атакува титлата. 
Реалностите в момента са 
съвсем различни и „Черно-
морец” заема позиция точ-
но в средата на таблицата 
– девето място. „Акулите” 
едва ли ще са свръхмоти-
вирани в края на сезона и 
това може да им изиграе 
лоша шега. 

„Локомотив” (Пловдив) 
почти сигурно ще се спаси 
от изпадане и още преди 
срещата със „Славия” ще 
има нужните точки, за да 
остане в „А” група. „Желез-
ничарите” имат 13 точки в 
последните 6 мача и преди 
двубоя с отбора от „Герена” 
бяха втори по този показа-
тел. Мачът от 29-ия кръг е в 
София и е предпоследен в 
шампионата. Всичко в този 
сблъсък ще зависи от хода 
на битките преди това и 
мотивацията на футболис-
тите на най-стария роден 
клуб.

Ангел ГЕОРГИЕВ

Славистите из-
пуснаха огромния си 
шанс да постигнат 
нещо наистина зна-
чимо тази година, а и 
въобще за последно-
то десетилетие. Да 
се връщаме отново 
към двубоя в Етропо-
ле и на тази страни-
ца би било мазохис-
тично. Затова като 
истински слависти 
поглеждаме напред и 
нагоре, където всеки 
мач до края трябва 
да се възприема като 
финал. Съставът ще 
бъде допълнително 
подсилен в халфова-
та линия от завръща-
нето на Илия Илиев, 
който успя най-сетне 
да прекрати договора 
си със „Сливен”.

В оставащите битки 
до завършека на 
сезона на стади-

она в полите на Витоша 
първо ще акостира канди-
дат-шампиона „Литекс”. Ко-
мандата от Ловеч ще бъде 
без едни от най-добрите 
си играчи халфовете Том 
и Христо Янев, и голмайс-
торът Филфред Нифлор. И 
тримата отпадат от състава 
поради наказание. Тяхната 
липса, традицията „белите” 
у дома за последните 12 
години да имат само една 
загуба от „оранжевите” 
и домашния терен дават 
надежда на феновете на 
„Славия”, че този път могат 
да се появят усмивки и на 
техните лица.

В следващия кръг в 
София идва „армадата” от 
„Черно море”. „Моряците” 
за момента са едва на сед-
ма позиция, като изоста-
ват на цели пет точки зад 
„белия” клуб. Отборът на 
Велизар Попов бе тотално 
разгромен от „Литекс” в Ло-
веч с 4:0 и след отпадането 
от „Калиакра” (Каварна) за 
Купата на България можем 
да кажем, че се намира в 
криза. Победата за най-ста-
рия роден клуб е задължи-
телна, ако футболистите 

искат да останат 
в борбата 

за бленуваната евроквота. 
Засега играчите на Велис-
лав Вуцов изглеждат бето-
нирани минимум за петото 
място, но то е далеч от при-
зовата тройка. 

След трудния двубой 
с варненци ще предстои 

тежко сражение на стадио-
на в квартал „Надежда” сре-
щу „Локомотив”. Пределно 
ясно е, че борещите се за 
титла „железничари” ще из-
лязат на кръв срещу „бели-
те”. За жалост, славистите 
този път няма да се радват 
на мощна подкрепа от три-
буните, заради протестът 
на феновете. Най-подкре-
пяният от съдиите отбор 
бе надигран от състава 
на „Сливен” през първата 
част от двубоя помежду 
им. С изключително спор-
на дузпа десетина минути 
преди края, „железничари-
те” се отпушиха. Ганаецът с 
британски паспорт Дерек 
Асамоа и неспиращият да 
бележи (от дузпи) Мартин 
Камбуров формират доста 
добро за българските стан-
дарти нападателно дуо и 
са реална заплаха за всяка 
отбрана. Плюс за „белите” 
футболисти е, че „Славия” 
излиза като победител на 
недостроения стадион в 
„Надежда” и, за разлика от 
друг столичен отбор със 
сини екипи, в миналите 
три-четири шампионата е 
доста неудобен съперник 
за „червено-черните” и се 
превръща в „черна котка” 
за тях. В последните два 
двубоя на стадион „Локо-
мотив” „белите” спечелиха 
съответно с 2:1 и 1:0, как-
то и взеха победа с 2:1 за 
Купата на България този 
сезон.

При положение, че сла-
вистите успеят да победят 
в тези три срещи, мачът 
срещу ЦСКА в 27-ия кръг 
наистина ще се окаже на 
живот и смърт. Ако се стиг-
не до там, то със сигурност 
футболистите с бял екип 

ще имат максимална 
подкрепа 
от трибуните 

на стадион „Славия”. „Чер-
вените” имат ново попъл-
нение към спортно-техни-
ческия си щаб и това е Ди-
митър Пенев, който няма 
нужда от представяне. Пе-
ната донесе добър късмет 
на ЦСКА и те се наложиха 
с 4:2 при гостуването си на 
тима на Лечков. Отборът 
на „Сливен” далеч не е ме-

рило и повярвалите си 
футболисти на пернишкия 
„титан” Димитър Борисов 
могат да изпият по една 
студена вода на терена на 
„белите”. За целта Велислав 
Вуцов и подчинените му 
трябва да се погрижат за 
опазването на френския 
нападател Елиот Гранден, 
който за момента е може 
би най-качественият играч 
в редиците на „армейците”. 
Иван Караджов пък е един 
изключително колеблив в 
изявите си вратар, към ко-
гото могат да бъдат опита-

ни и много далечни удари.
След решителния дву-

бой, „белите” гостуват на 
суперпроекта на Митко 
Събев „Черноморец” и на 
вероятно най-хубавия ста-
дион в България - „Лазур”. 
Тревно покритие, зали, 
вип-салони, седалки, анг-
лийски сектор, плазмени 
телевизори и електронни 
табла, това са само част 
от инвестициите на биз-
несмена в съоръжение-
то. Треньорът Красимир 
Балъков пък се опитва по 
германски модел да вложи 

Статистика и програма

Президентът на 
„белия”футболен клуб Вен-

цеслав Стефанов пожела 
да се обърне чрез страни-
ците на вестника и сайта 
www.slaviasofia.com  към 
феновете на „Славия” след 
загубения четвъртфинал 
за Купата на България в 
Етрополе. Ето какво спо-
дели:

“Благодаря на феновете 
на „Славия” за невероятна-
та подкрепа, която оказаха 
на отбора в Етрополе. Из-
вестно е, че винаги съм бил 
критичен към някои изяви 

на запалянковците, но сега 
не мога да им се сърдя за 
всичко, което стана след 
злощастния четвъртфи-
нал. Разбирам ги, защото 
в този двубой „Славия” из-
пусна невероятен шанс не 
само да продължи напред, 
но и да се бори за Купата 
на България. Тепърва ще 
преценя какви санкции 
ще има в отбора. Сега още 
съм изключително разоча-
рован от играта на някои 
футболисти и не съм готов 

с решението си. Първо ще 
преспя и след това ще опо-
вестя какво ще се случи. 
Факт е, че до този момент 
за нашия клуб сякаш няма 
финансова и икономичес-
ка криза. Всичко, което е 
било обещано и е трябва-
ло, е направено. Не мога да 
приема, че футболисти с 
опит и претенции няма да 
успеят да отбележат поне 
един гол на отбор, който 
е с много по-малка класа. 
Обиден съм единствено и 

само на играчите, които 
ме подведоха и не оправ-
даха доверието и грижите 
към тях като не успяха да 
спечелят една много важ-
на победа за „Славия” и 
за бялата фланелка. Още 
веднъж повтарям – благо-
даря на феновете на „Сла-
вия”, които много масово 
и много всеотдайно под-
крепиха отбора в Етро-
поле. И не им се сърдя за 
нищо, което се случи след 
мача този ден.”
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„Благодаря на агитката за подкрепата!”

Това е откъс от извест-
ното Ботево стихотворение 
„В Механата”. Споменавамe 
го, защото надали прости, 
необразовани и аморални 
момчета, каквито несъмнено 
са „футболистчетата” на ПФК 
„Славия”, биха установили 
това. Неслучаен е изборът на 
този автор и това произве-
дение в този момент, защото 
този човек изразява всичко 
това, което вие нямате. Воля, 
дух, умения, интелект и бор-
ба за каузата. Вашата кауза 
е нито толкова опасна, нито 
животозависима, каквато 
е неговата. Вашата кауза и 
задача, драги посерковци, 
е да играете футбол. Ужким, 
човек, който практикува 
ритането на топка през це-
лия си жалък и бездушен 
живот, би трябвало да успее 
поне да може лекинко така 
да понаиграва. Уви, не би. 
И уважаеми смешки, на-
ричащи се футболисти и 
защитаващи цветовете и 
емблемата на един от най-
славните клубове в Бълга-
рия, от името на всички НАС, 
ФЕНОВЕТЕ НА ФК „Славия” 
(София), най-искрено ви за-
явяваме, че по-скоро би ви 
отивало не определението 
футболист, а ПРОСТИТУТКА. 
Отново предполагам, че си-
гурно недоумявате защо пък 
сега с това определение точ-
но? Защото, уважаеми курви, 
първо, вие не сте професио-
налисти. Вие сте наемници. 
Малко по-горе е подчертана 
абревиатурата ПФК. Това 
съкращение, уважаеми, оз-

начава ПРОФЕСИО-
НАЛЕН ФУТБОЛЕН 
КЛУБ. У вашето от-
ношение, което де-
монстрирате, няма 
нищо професионал-

но. Да се наливаш като ал-
кохолик преди мач не е про-
фесионализъм; да не можеш 
да вържеш ДВА точни паса 
не е професионализъм; да 
бягаш от отговорност също 
не е професионално; да де-
монстрираш непукизъм към 
отбора, който ти дава хляба 
също е непрофесионално. 
Това не се търпи! За жалост, 
без първата дума от абреви-
атурата ПФК, се обезсмисля 
и останалата част, защото без 
професионализъм няма ис-
тински футбол, няма и клуб. 
Следователно, останалата 
част от съкращението се ма-
териализира от нас феновете. 
Същите тези фенове, които 
заради вас вече години на-
ред търпят обиди, подиграв-
ки и анекдоти по КАУЗАТА , за 
която милеят. Същите тези, 
които са се посветили на КА-
УЗАТА да подкрепят вашите 
безлични, апатични и прости 
физиономии. Същите тези, с 
които тотално се изгаврихте 
на 31.03.2010 г. в град Етропо-
ле, където вашата неспособ-
ност, вашата завидна такти-
ческа неграмотност и вашия 
прост манталитет ни коства-
ха така бленуваната купа. 
На второ място, защото нада-
ли ви пука, вие не се интере-
сувате какво, по какъв начин, 
как и защо, а само от това да 
си вземете възнаграждени-
ето, без да сте вложили в за-
слугата му каквото и да било 
чувство - също като КУРВАТА. 
Знаем, че не ви пука, вие си 
взимате паричките жалки и 

чакате благословията на Вен-
цеслав Стефанов да ви про-
даде някъде в Армения или 
недай си Боже в Дагестан или 
в Чечня и тогава вече ще сте 
достигнали върха на вашите 
бездарни мечти. Да, чудес-
но е, но точно това ви прави 
дребни, вегетиращи душици. 
Но, уважаеми ритнитопков-
ци, с такова мислене и пове-
дение, вие по-далеч от нивата 
в Етрополе няма да стигнете. 
Господин Стефанов, благода-

рим за думите ви след мача 
за нас феновете. Радваме се, 
че вие явно най-накрая сте 
разбрали, че „Славия” сме 
НИЕ, не онези 11 позьора на 
терена, нито ръководство-
то, само ние! Също така се 
радваме, че проумяхте, че 
ние подкрепяме отбора без-
резервно, а в замяна не ис-
каме толкова много, искаме 
само хъс, старание и умение. 
Нещо, което вашите подчи-
нени не го могат и им липсва. 
Затова ви молим, отървете 
ни от тях. Така ще спечелите 

и вие. Няма смисъл такива 
мижитурки да ни представ-
ляват. Няма смисъл жалки 
подобия на футболисти да 
получават толкова много 
пари. Изхвърлете ги. Като ку-
чета, без милост и сантимен-
ти. Заслужават го. Знаете, че 
сме били критични спрямо 
Вас и Вашите управленски 
способи, но в конкретния 
случай не може да търсим 
вината във Вас, макар и 
да имате косвена такава. 

Вие направихте това, което 
никой от нас не очакваше 
- задържахте Жуниор и Райс 
през зимата, за което наис-
тина поздравления, без тях в 
момента щяхме да сме сред 
изпадащите. Но господин 
Стефанов, вината Ви в случая 
е, че позволихте това ПОРНО 
да става ежегодишно, поз-
волихте „Славия” за такива 
отрепки да е бащиния, поз-
волихте нашите противници 
вместо да изпитват страх, 
респект, уплах от нас, когато 
играят срещу най-стария ро-

ден клуб, да ни се подиграват 
и да се гаврят с труп. Да с труп, 
защото ние не сме живи, ние 
сме на изкуствено дишане, 
породено от спорадични 
победи над „Локомотив” (Со-
фия) или „Черноморец” за 
замазване на положението. 
Относно Вили Вуцов - той има 
нашата подкрепа. Но хайде, 
господин Вуцов, да спрем с 
простотиите и да спираме 
с оправданията с терени, 
съдии и прочее. Били сме 
техничен отбор, не можем да 
играем на кални ниви. Окей. 
Но на „Герена” какво ни пре-
чеше, не знаем. Може би ос-
ветлението… Толкова могат 
нашите смехари. Вие имате, 
господин Вуцов, волята да 
промените манталитета и 
отбора. Но го направете вед-
нага с изгонването на всички 
тези малки души в отбора. Не 
ви умоляваме, настояваме! 
И за да завършим, както за-
почнахме, ще си позволим 
да синтезираме горенапи-
саното към футболистите с 
Ботевото стихотворение… 
„а вий... вий сте идиоти!”

Boys Sofia 
La Vecchia Scuola 
www.zone1913.com

Забележка: Редакцията 
на в. “Славия” публикува 
декларацията без съкраще-
ния и корекции, поради важ-
ността й, като същевре-
менно заявява, че не одобря-
ва използването на обидни 
квалификации към когото 
и да било по какъвто, и да е 
повод. Защото сме убедени, 
че всяка кауза може да бъде 
защитена с аргументи и по 
начин, който не излиза от 
добрия тон, и подхожда на 
традиционния славистки 
дух.

"Белите" излизат за първия успех
срещу ЦСКА от 8 години насам

Сагата около Илия Илиев приключи и той от-
ново ще облече „бялата” фланелка 

Венцеслав
Стефанов: 

Декларация на феновете на „славия” 
„Тежко, тежко! Вино дайте! 
Пиян дано аз забравя 
туй, що, глупци, вий не знайте 
позор ли е или слава!”

Дано се върне тази картина между фенове и отбор 
в скоро време

XXІV 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

XXV кръг - 17 април (събота),
15:00 ч., стадион „славия”

 „славия”- „Черно море”
        (през есента – 1:1)
     В последните 5 сезона:
 
сезон  София Варна
2004-2005  3:1 1:1
2005-2006  1:0 0:1
2006-2007  0:0 1:0
2007-2008  3:1 0:1
2008-2009  0:2 0:2

XXVI кръг - 21 април (сряда), 
16:00 ч., стадион „локомотив”

                     „локомотив” (софия) - „славия”
                   (през есента – 0:0)
                    В последните 5 сезона:
 
сезон  Есен Пролет
2004-2005  0:1 1:0
2005-2006  0:2 2:1
2006-2007  1:1 2:1
2008-2009  0:1 2:2
2007-2008  1:2 0:0

XXVII кръг - 24 април (събота),
15:00 ч., стадион „славия”

 „славия” - Цска
       (през есента – 0:2)
                            В последните 5 сезона:
сезон  Есен Пролет
2004-2005  1:4 0:4
2005-2006  1:2 1:2
2006-2007  1:6 0:1
2007-2008  0:1 0:2
2008-2009  1:2 1:2

XXVIII кръг - 1 май (събота),
19:30 ч., стадион „лазур”

 „Черноморец Бургас” - 
 „славия” 
        (през есента – 2:3)
 В последните 5 сезона:
сезон  Бургас София
2004-2005  - -
2005-2006  - -
2006-2007  - -
2007-2008  2:0 1:1
2008-2009  2:1 0:2

XXIX кръг - 8 май (събота),
18:00 ч., стадион „славия”

„славия” - „локомотив” (пд)
 (през есента – 2:0)

В последните 5 сезона:
сезон  София Пловдив
2004-2005  2:0 0:1
2005-2006  0:1 0:3
2006-2007  1:0 0:0
2007-2008  1:0 1:1
2008-2009  2:0 1:2
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Милчо Евтимов 
записва трень-
орската школа 

на ВИФ (сега Национална 
Спортна Академия) и 
през 1990 година се дип-
ломира. Евтимов е трень-
ор в „Славия“ от 2000-ната 
година. За последните 10 
години е водил различни 
формации в школата на 
клуба – старша възраст, 
набори 84, 85, 89, три се-
зона е начело и на набор 
91, който сега е под ръ-
ководството на Радослав 
Георгиев. От три години 

води сегашния отбор 
Юноши младша възраст, 
родени през 1994 година. 
Под негово ръководство 
са играли наложилите се в 
професионалния футбол 
Марио Кирев и Даниел 
Генов. За набор`89 спо-
деля, че колективът е бил 
отличен, но за съжаление 
много малко от момчета-
та са намерили професи-
оналната си реализация. 
Като тактик на терена 
Евтимов разчита на раз-
лични игрови схеми в 
зависимост и от съперни-

ка. „Използвам няколко 
тактически постройки. 
Добре е за момчетата да 
се научат да се справят 
в различни ситуации. 
Може да играем 4-4-2 с 
двама централни напа-
датели, или 4-3-3 с остри 
флангови футболисти. За 
един юноша е полезно 
да разбира играта и да 
има чувство към различ-
ните ситуации на терена. 
Така те се обогатяват про-
фесионално и развиват 
поливалентни качества, 
които са им необходими 

за мъжкия футбол. Работя 
с по-широка гама от 
тактически параметри.“  
Евтимов смята, че рабо-
тата за треньора в голе-
мите клубове е по-лесна, 
защото там играят само 
национални състезате-
ли. „Харесвам открития 
и нападателен футбол, с 
бързи разигравания на 
топката и по-малко до-
косвания. Но в същото 
време всички състеза-
тели трябва да участват 
в организирането на 
атаките и създаването 
на голови положения. 
Футболът е игра и техни-
ка на скорост.“ Най-важ-
ното за Евтимов е тимът 
му да играе добре, да се 
развива и футболистите 
да подобряват качества-
та си. Тогава резултатите 
идват сами, а се създа-
ват и играчи за първия 
тим, което е главната 
цел на една добре рабо-
теща школа. 

Митко Рангелов се завърна с гол, 
Благо води „Терек” към върха

След близо 5-месеч-
но лечение на конту-
зия бившата „бяла” 
деветка Димитър 
Рангелов се завър-
на на терена с гол за 
„Борусия” (Дортмунд). 
Митко получи похва-
ли от съотборници и 
преса, и дано до края на 
сезона да успее да вър-
не формата си, която 
демонстрираше с еки-
па на бившия си клуб 
– „Енерги” (Котбус). В 
Русия Благой Георгиев 
и Мартин Кушев про-
дължават със ста-
билните си изяви, а 
„Терек” и „Амкар” са 
доста неприятен 
съперник за грандо-
вете. Миналият през 
„Славия” центра-
лен защитник Асен 
Караславов пък подно-
ви договора си с тима 
от Втора Бундеслига 
„Гройтер Фюрт”.

Българският национал 
и любимец на феновете 
на „Славия” - Димитър 
Рангелов, се разписа още 
в първия си мач след бли-
зо петмесечно отсъствие 
от терените заради кон-
тузия. Нападателят се по-
яви като резерва в 76-ата 
минута при победата на 
„Борусия” (Дортмунд) с 3:0 
над „Байер” (Леверкузен) 
в дербито на 27-ия кръг 
в Бундеслигата и му бяха 
нужни само 11 минути, за 
да вкара първия си гол за 
дортмундци в германския 
шампионат. Юношата на 
„белите” вкара първото си 
попадение за „жълто-чер-
ните”, след като отне топ-
ката в средата на терена, 
напредна и хладнокръв-
но оформи крайното 3:0. 

Друг бивш славист 
– Асен Караславов про-
дължава със силните си 
изяви в сърцето на отбра-
ната на „Гройтер Фюрт”. 
Железният защитник бе 
оценен по достойнство 
от клуба си и подписа нов 
договор до лятото на 2013 

година. Той бе титуляр 
и игра на добро ниво 90 
минути при равенството 
1:1 на „Гройтер Фюрт” в 
гостуването на „Дуисбург” 
и при победата на „зеле-
ните” с 3:1 над „Рот Вайс” 
(Ален). Във втория дву-
бой  Караславов може-
ше да попадне и сред 
голмайсторите, но негов 
удар с глава след цент-
риране от фаул излезе на 
сантиметри в аут в края 
на първото полувреме.  
Благой Георгиев пък носи 
с чест капитанската лента 
на тима си „Терек” (Грозни), 
а чеченците са една от 
приятните изненади в 
руското първенство. В 
първия кръг на новото 
руско първенство, тимът 
му се наложи с 2:0 при 
гостуването си на новака 
в „Сибир” (Новосибирск). 

Юношата на 
„Славия” асистира 
за второто попа-
дение при побе-
дата на с 2:0 над 
„Криля Советов” в 
следващия мач. 

Благо игра през 
цялото време и 
определено беше 
сред най-активни-
те на терена. Тимът 
на Благо Георгиев 
удържа нулево ра-
венство при госту-

ването си на шампиона 
„Рубин” в среща от ІІІ кръг. 
Българският национал 
беше титуляр и остана на 

терена до края на мача. 
Този път той не действаше 
като атакуващ халф, а из-
пълняваше предимно де-
фанзивни функции. Благо 
се справи с необичайната 
роля и свърши доста чер-
на работа. 

В следващия си дву-
бой „Терек” изпусна като 
домакин победата срещу 
„Ростов”. Срещата завър-
ши 1:1, а Георгиев отново 
игра цял мач за тима от 
Грозни.

Още един любимец на 
„бялата” агитка Мартин 
Кушев също извежда с 
капитанската лента своя 
отбор - „Амкар”. Клубът 
от Перм изглежда този 
сезон ще се бори за 
нещо повече от оставане 
в групата. „Амкар” пос-
тигна първата си побе-
да за новия сезон, след 
като надви с 1:0 новака 
„Анжи”. Мартин Кушев, 
бе титуляр и създаде 
най-интересните поло-
жения в мача. След цен-
триране на другия бъл-
гарин в състава Георги 
Пеев, Кушев стреля с 
глава и принуди стража 
на „Анжи” Иля Абаев да 
се намесва решително. В 
75-ата минута при подоб-
на ситуация бившият та-
ран на „Славия” отклони 
топката към задната гре-

да, където Черенчиков 
бе заел добра позиция и 
откри резултата. 

Без голове и особе-
но много интересни 
моменти завърши сре-
щата между „Алания” 
(Владикавказ) и „Амкар. 
В състава на гостите бе 
и Кушев, който започна 
като титуляр и остана на 
терена до края на сре-
щата. 

В Украйна бившият 
халф на „белите” Чавдар 

Янков се наложи в 
състава на „Металург” 
след трансфера си от 
„Дуисбург”. Тимът на Чак 
си осигури класиране 
на финала за Купата на 
Украйна, след като пре-
одоля градския съпер-
ник „Шахтьор” с 2:1 в 
полуфинален двубой. С 
този успех воденият от 
бившия славист Николай 
Костов тим за първи път 
в историята си се класи-
ра за мача, определящ 
носителя на трофея. 

Янков се понрави с 
играта си и при побе-
дата на „Металург” като 
гост над „Иличевец” с 
4:0 в среща от местния 
шампионат. Юношата на 
„Славия” игра пълни 90 
минути и при домакинс-
кото равенство 1:1 с ли-
дера „Динамо” (Киев). 

Димитър Рангелов се разписа 
срещу „Байер” (Леверкузен) 

„Футболът е игра и 
техника на скорост”

Чавдар Янков и съотборниците му се класираха на финал за Купата на Украйна  

Асен Караславов преподписа с „Гройтер Фюрт”   

Отборът на Юноши 
младша възраст „Б“ вър-
ви отлично в първенс-
твото и до 20-ия кръг е 
записал само победи и 
едно единствено реми. 
„Белите“ са на първо мяс-
то в таблицата, с три точ-
ки аванс пред основния 
си конкурент „Левски“.  
Вратарите в тима са рав-
ностойни и играят на 
ротационен принцип. 
Ивайло Герасимов и до-
шлия от „Локо 101“ Георги 
Ковачев притежават не-
обходимите качества, 
за да пазят вратата на 
най-стария роден клуб.  
На десния бек е сърца-
тият защитник Владимир 
Дринов, които напос-
ледък получава повик-
вателни за националния 
отбор 1994 година. В сре-
дата на защитата са Алекс 
Михалев, Юлиан Ганчев и 
Юлиян Арсов, който има 
мачове и с фланелката 
на по-горния набор`93. 
Ляв защитник е Димитър 

Стаев, който е от два се-
зона в „Славия“, а преди 
това е играл на „Герена“. 
Отляво конкуренция 
е и привлеченият от 
Радомир Павел Стоилов, 
който се нуждае от малко 
по-здрава физика и сила 
за единоборствата. В сре-
дата на терена треньорът 
Евтимов разполага с гру-
па креативни футболис-
ти като Христов, Даниел 
Васев, Кристиян Петров, 
Теодор Йотов и Кристиян 
Пенев. Добре се предста-
вя и дошлият от „Левски“ 
дефанзивен халф Жорж 
Наджим. В изграждане-
то на атаките участват 
всички, топката се изна-
ся от защитата и халфо-
вете, за да се достигне 
до завършващата фаза. 
Индивидуалната игра 
също е позволена срещу 
по-прибрани съперници. 
Максимата на Евтимов е, 
че всяка линия на терена 
трябва да върши главно 
собствените си задълже-

ния и футболистите да 
стоят на позициите си, 
на които са поставени. 
Отнемане, подсигурява-
не, правилно заставане 
и изнасяне на топката са 
функциите на защитата. В 
средата на терена халфо-
вете трябва постепенно 
да разиграват, да разтег-
лят фронта на атаката 
вляво или вдясно. Един 
или двама от полузащит-

ниците задължително 
участват и в завършва-
щата фаза на атаката. В 
нападение отборът иг-
рае с двама външни цен-
трални нападатели или 
с две крила при схема 
4-3-3. На върха на ата-
ката са Милен Хайдутов 
и Християн Ковачев. В 
нападението оперира и 
Симеон Самарджиев, за 
когото това е 6-та годи-

на в школата на „белите“. 
Дясно крило е Юсмен 
Юсменов с 3-годишен 
„стаж“ в „Славия“, а отляво 
играе Николай Миланов. 
Голмайстори са Ковачев 
и Хайдутов, съответно 
с 15 и 13 попадения, но 
доста от момчетата също 
се разписват в срещите, 
което не може да не рад-
ва наставника Евтимов. 
Единственият съпер-
ник, откраднал точка на 
„Славия“ досега е „Левски-
Раковски“. В двубоя като 
гост, „белите“ пропускат 
4-5 голови положения 
за 0:0, а съдиите спират 
няколко голови атаки с 
измислени засади. Месец 
май ще бъде ключов за 
развитието на шампи-
оната, защото „Славия“ 
ще има тежки гостува-
ния на „Левски-Герена“ 
и „Чавдар“ (Етрополе), а 
последния кръг на „Овча 
Купел“ ще дойде ЦСКА.  

Подготви
Калоян АТАНАСОВ

Милчо
Евтимов: 

Легендата на „Славия“ Милчо Евтимов започва състезателната 
си дейност през март 1972 година. Привлечен е в тима на „белите“ по 
време на службата си в Строителни войски. По това време треньор 
на отбора е Александър Илиев. В състава са част от „старата“ гене-
рация – Симеонов, Шаламанов, Петров, Харалампиев, Манолов и Боби 
Григоров. Евтимов споделя, че имал шанс да попадне в отбора, когато 
се е извършвала смяната на поколенията. Постепенно се налага въпреки 
конкуренцията и 10 години е част от един брилянтен състав на „бели-
те“, който по конюнктурни съображения не е допуснат от партийна-
та върхушка да стане шампион. През периода „Славия“ печели на два 
пъти Купата на България, сребърни медали през 1980 година, на някол-
ко пъти става трети. Завършва кариерата си в „Миньор“ (Перник). 

 набор`94 – отборът, който мрази думата „загуба“

17 кръг
„Левски” – ЦСКА 5:3
„Витоша” – „Левски-Рак.” 
„Славия” – „Костинброд”  7:1
„Обеля” – „Академик”
„Чавдар” – „Локомотив 1:0
„Септември” – „Ботев 57”

18 кръг
„Ботев 57” – „Локо 101”  6:2
„Локомотив” – „Обеля” 6:1
„Академик” – „Славия”  1:5
„Костинброд” – „Витоша” 1:1
„Левски-Рак.” – „Левски” 0:4
ЦСКА – „Кремиковци”  6:0

19 кръг
„К-вци” – „Левски-Рак. 0:7
„Левски” – „Костинбр.”  3:0
„Витоша” – „Академик” 2:2
„Славия” – „Локомотив 4:2
„Чавдар” – „Ботев 57”  6:0
„Локо 101” – „Септем.” 0:4

20 кръг 
„Септември” – „Чавдар 0:3
„Ботев 57” – „Обеля” 5:4
„Локомотив” – „Витоша”  6:0
„Левски-Рак.” – ЦСКА  1:0
„Академик” – „Левски” отл.
„Костинброд” – „К-вци”  4:0

Юноши младша възраст „Б”
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Войнов е от типа 
треньори, които 
изк лючите лно 

много държат на здравата 
дисциплина и на добрия 
колектив. „Славия” е мар-
ка, тук никой не е доведен 
насила и затова трябва 

да се спазват правилата.” 
– споделя той.  Отборът си 
има вътрешен правилник 
и провинилите се понасят 
санкции. Не се приемат 
оправдания като „трудна 
възраст”, от футболистите 
се изисква да са сериозни 
и отговорни към трени-
ровките и да се раздават 
по време на срещите. 

Чисто спортно-техничес-
ки наставникът се води от 
максимата, че съставът му 
постоянно трябва да кон-
тролира топката и да вла-
дее играта: „Ако не прите-
жаваш топката, няма как 
да отбележиш, а същевре-
менно няма и как да полу-
чиш.” Като схема на игра 
любимата му тактическа 

постройка е 4-3-3 с двама 
дефанзивни халфа и две 
остри крила. Най-добрият 
треньор в света според 
него е португалецът Жозе 
Моуриньо, защото умее 
да въздейства психоло-
гически на играчите си, 
което в доста мачове е 
по-важно от футболните 
схеми. Според Войнов, за 
да станеш добър в профе-
сията, не е необходимо да 
си бил голям футболист, а 
примерите са Моуриньо 
и Рафа Бенитес. Харесва 
максимата на Жерар Улие 
за треньорството, гласяща 
„не е необходимо да си 
бил кон, за да станеш жо-
кей”. Иначе залага на ата-
куващ футбол с търсене на 
много попадения, но без 
да се пренебрегва играта 
в защита. Еталон в това 
отношение за Войнов е 
звездата на „Челси” Дидие 
Дрогба, който не спира да 

тича и пресира противни-
ка зад центъра, въпреки, 
че е един от най-добри-
те нападатели в света.  
За участието на „белите” в 
елитната дивизия Войнов 
споделя, че въпреки, че 
групата е тежка, тя е мно-
го полезна за развитието 
на футболистите му, за-
щото слаби отбори няма. 
Но наставникът не иска 
да вижда състава си на 
8-а позиция в таблицата 
и през следващия сезон 
с подсилен тим се надява 
да атакува върха. Според 
него, все пак най-важното 
за една школа е да про-
извежда футболисти за 
представителния тим, а не 
да се преследва титлата с 
всевъзможни средства. От 
първостепенно значение е 
да се изгражда и мантали-
тет на победители в игра-
чите, които да излизат за 
победа във всеки двубой. 

„Дисциплината и 
мотивацията са най-
важни за един отбор”

Въпреки не много убе-
дителните резултати, 
които регистрираха 
набор`93 от началото 
на сезона, тимът напос-
ледък бележи прогрес. В 
състава на „белите” има 
футболисти с реален 
шанс в бъдеще да играят 
и при мъжете.

В юношеската фор-
мация на „Славия”, 
младша възраст 

„А”, вратарският пост е 
поверен на привлечения 
от „Локомотив” Даниел 
Бъчваров, който е ръстов 
и има добър потенциал 
за развитие. Резервният 
страж Христов пък впе-
чатлява с желанието си за 
игра и с усърдието в трени-
ровките. В защита се отли-
чава капитанът на отбора 
Валери Цекин, който играе 
в центъра на отбраната. По 
думите на треньора си той е 
изключително амбициозен, 
сериозен в тренировките 
и притежава доста добри 
футболни качества. Цекин 
достига до националния 
тим, но контузии спират 
кариерата му за период от 
1 година. Той бе капитан на 
тима, когата стана републи-
кански шампион през 2008 
година за деца. Сърцат и 
поливалентен футболист е 
десният бек Стоян Предев, 
който е използван от 

Войнов и на други постове 
като централен защитник 
и дефанзивен халф. В цен-
търа отбраната място си 
извоюва и дошлият от по-
малкия набор`94 Юлиан 
Етиенов, който е труден за 
преодоляване от съперни-
ците си. Като ляв бек опери-
ра дошлият от Гоце Делчев 

Юсуф Бекир, който е много 
бърз и здрав играч и обича 
да се включва в атаките на 
тима си. В средата на те-
рена се откроява с играта 
си Божидар Васев, който е 
национал, а освен това иг-
рае и за старшата възраст, 
а дори е викан и в дубли-
ращия състав на „Славия”. 

Васев играе пред защитата, 
изнася топката и организи-
ра голяма част от атаките 
на тима си, технически е 
също много добре под-
готвен, вижда играта, като 
участва активно и в двете 
фази на игра. На ниво в хал-
фовата линия се представя 
и Николай Иванов. В атака 
таранът е Стоян Георгиев 
– висок централен напада-
тел, добре гардиращ и за-
държащ топката. Отляво на 
нападението играе Григор 
Григоров. Проблемът на 
тима е в атакуващите флан-
гови футболисти, като за 
тези постове след края на 
сезона ще се търсят нови 
попълнения. Наставникът 
Войнов сподели, че е ос-
вободил дясното крило 
заради несериозно отно-
шение към тренировките, 
след като многократно е 
разговарял с него, но про-
мяна в поведението му не е 
имало. Отборът отбелязва 
прогрес през 2-та месеца, 
откакто начело е Христо 
Войнов. В двубоя срещу 
„Левски” тимът е брутално 

ощетен от съдиите, които 
при 1:0 за „белите” отсъж-
дат 2 измислени дузпи за 
съперника, който печели 
с 3:2. Положителното в об-
лика на тима е, че всички 
играят с голямо желание и 
хъс, и се раздават на терена 
във всеки мач. Проблемът 
на състава доскоро е бил 
дисциплинарен, но в тази 
насока се работи усилено 
и резултатите вече се виж-
дат. Набор`93 отбелязват 
прогрес и в играта си, като 
в последния кръг победиха 
„Пирин” с 2:1. Славистите 
са домонирали през целия 
двубой, но са пропуснали 
разгромна победа, а съпер-
никът е намалил в послед-
ната минута с единственото 
си положение. Страхотен 
гол е отбелязал Божидар 
Васев който се е включил 
от втора позиция и по диа-
гонала е пратил топката 
в сглобката на вратата на 
„Пирин”. В тима няма ти-
пичен голмайстор, а попа-
денията са дело предимно 
на колективните усилия на 
отбора.

„Време разделно” за 
момчетата от набор`93

Валери Цекин е вдигнал шампионския трофей след 
победата на финала в Раковски през лятото на 2008, 
а щастливите му съотборници споделят голямата 
му радост

16 кръг
„Локо” (Мз) – „Литекс” 2:3
„Локо” (Пд) – ЦСКА 2:2
„Спортист” – „Славия”  0:2 
„Пирин” – „Миньор” 2:0
„Монтана” – „Сливен” 6:0
„Берое” – „Локо” (Сф) 5:1
„Черноморец” – „Черно море”  0:0

17 кръг
„Славия” – „Локомотив” (Мз) 3:0 
ЦСКА – „Берое”
„Литекс” – „Пирин”  5:0 
„Черноморец” – „Локо” (Пд) 1:0 
„Локо” (Сф) – „Спортист”
„Ботев” – „Монтана” 0:3 (сл.) 
„Миньор” – „Левски” 0:3

18 кръг 
„Монтана” – „Миньор” 6:0
 „Пирин” – „Славия” 3:1 
„Сливен” – „Ботев” 3:0 
„Локо” (Мз) – „Локо” (Сф) 0:6 
„Спортист” - ЦСКА 0:3
„Локо” (Пд) – „Черно море”           2:3 
„Левски” – „Литекс” 2:2 
„Берое” – „Черноморец” 0:1

 
19 кръг
„Черно море” – „Ботев” 3:0 сл.
„Литекс” – „Монтана” 4:1 
„Локомотив” (Пд) – “Берое”  1:1 
„Славия” – „Левски” 1:1 
„Черноморец” – „Спортист”  3:0
„Локо” (Сф) – „Пирин”               0:3  

ЦСКА – „Локомотив” (Мз) 1:0 
„Миньор” – „Сливен”  0:3

20 кръг
„Спортист” – „Локо” (Пд)  3:2 

„Левски” – „Локо” (Сф) 10:0
„Монтана” – „Славия”  5:0 
„Берое” – „Черно море” 1:0 
„Локо” (Мз) – „Черноморец”  3:2
„Пирин” – ЦСКА 1:0 
„Ботев” – „Миньор”  0:3 сл.
„Сливен” – „Литекс” 3:4 

21 кръг 
„Локо” (Сф) – „Монтана”   5:0 
„Берое” – „Спортист”  4:0
ЦСКА – „Левски” 1:2 
„Черно море” – „Миньор” 6:1
„Локо” (Пд) – „Локо” (Мз) 5:1 
„Литекс” – „Ботев”    3:0 сл.
„Славия” – „Сливен” 1:2
„Черноморец” – „Пирин”   5:0

22 кръг
„Пирин” – „Локо” (Пд)  5:0
„Сливен” – „Локо” (Сф) 8:0
„Левски” – „Черноморец”  4:0
„Ботев” – „Славия”   0:3 сл.
„Спортист” – „Ч. Море” 0:4
„Локо” (Мз) – „Берое” 2:4
„Монтана” – ЦСКА   0:5
„Миньор” – „Литекс” 0:1

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

16 кръг 
„Вихрен” – „Локомотив”    0:2

ЦСКА – „Пирин 2001”  3:0
„Славия” – „”Миньор 1919” 5:0
„Миньор” – “Академик” 0:0
„Септември” – „Левски” отл.
„Пирин” – „Чавдар”  2:6

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

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

Класиране (първа петица):
1. „Чавдар” 18  48:21 41т.
2. „Славия” 17 46:17 39
3. „Левски”  17 42:13 35
4. „Локомотив” 18 41:30 33
5. ЦСКА 16 33:14 30 

19 кръг 
„Костинброд” – „Левски”   0:3 сл.
13.03 „Витоша” - „Н. Искър 2005”
13.03 „Славия” – „Железница”    0:0
„Нови Искър” - „Академик”
„Обеля” – „Ботев 57”
„Локо 101” – „Септември”

20 кръг 

„Септември” – „Обеля” 2:1
„Ботев 57” – „Нови Искър” 1:2
„Академик” – „Славия” 0:6
„Железница” – „Витоша”   отл.
„Н. Искър 2005” – „Левски”          0:8
ЦСКА – „Левски-Рак.”                      1:2

21 кръг 
„Костинброд” – ЦСКА 0:3 сл.
„Левски” – „Железница” 7:1
„Витоша” – „Академик” 3:0
„Ботев 57” – „Славия”  0:2
„Нови Искър” – „Септември”  0:3
„Обеля” – „Локо 101”   4:2
„Н. Искър 2005” –
 „Славия”  0:2 (18 кръг)

22 кръг 
„Локо 101” – „Н. Искър”    0:2
„Септември” – „Славия”    1:2
„Ботев 57” – „Витоша”  0:1
„Академик” – „Левски”  0:2
ЦСКА – „Н. Искър 2005”   0:1
„Костинброд” – „Левски-Рак.”    0:3

23 кръг 
„Левски-Рак.” – „Н. Искър” 4:1
„Железница” – ЦСКА   0:2
„Левски” – „Ботев 57”   7:0
„Витоша” – „Септември”   2:0
„Славия” – „Локо 101”  4:2
„Нови Искър” – „Обеля”    0:0

24 кръг 
„Обеля” – „Славия”  0:3
„Локо 101” – „Витоша” 4:3
„Септември” – „Левски” отл.
ЦСКА – „Академик” 5:2
„Железница” – „Левски-Рак.” 1:1
„Н. Искър” – „Костинбр.”  3:0 сл.

 

19 кръг
„Левски” – „Литекс”  2:2
„Пирин 2001” – „Сливен”  2:1
„Локо” (Сф) – „Славия” 2:1
„Пирин” – „Видима-Рак”   1:0
„Берое” – ЦСКА 1:2
„Локо” (Пд) – „Черно Море”  1:1
„Ботев 2002” – „Чавдар”    1:2

20 кръг 
„Видима-Рак.” – „Локо” (Пд) 1:2

„Черно море” – „Пирин 2001”   1:0
„Сливен” – „Ботев”  3:2
„Чавдар” – „Берое” 3:1
ЦСКА – „Локомотив” (Сф) 5:1
„Славия” – „Левски”  2:3
 „Черноморец” – „Пирин”   2:1
„Литекс” - почива

 
21 кръг 
„Черноморец” – „Видима-Рак.”  0:0

„Пирин” – „Литекс” 0:3
почива – „Славия”
„Левски” – ЦСКА    1:0
„Локомотив” (Сф) – „Чавдар” 2:1
„Берое” – „Сливен” 1:1
„Ботев” – „Черно море” 4:1
„Пирин 2001” – „Локо” (Пд) 3:0

 
22 кръг 
„Видима-Рак.” – „Пирин 2001”   0:1
„Локомотив” (Пд) – „Ботев”   1:1
„Черно море” – „Берое” 0:1
„Сливен” – „Локомотив” (Сф)   1:1
„Чавдар” – „Левски”  0:1
ЦСКА - почива
„Славия” – „Пирин” 2:1
„Литекс” – „Черноморец”   0:0

 

Христо
Войнов: 

15 кръг
„Витоша” – „Елит”    отл.
„Славия” – „Локомотив”    3:0
„Н. Искър” – „Левски”                     отл. 
„Чавдар” – ЦСКА 1:3
„Левски-Рак.” – „Вихър”    5:1

16 кръг
„Вихър” – „Чавдар   0:4
ЦСКА – „Н. Искър”  13:0
„Левски” – „Славия” 1:1
„Локомотив” – „Витоша”   6:0
„Елит” – „Академик” 5:1

17 кръг
„Славия” – ЦСКА 0:4
„Академик” – „Локомотив” 1:2
„Витоша” – „Левски” 0:14
„Н. Искър” – „Вихър”  1:2
„Левски-Рак” – „Септември”  1:1

18 кръг
„Септември” – „Чавдар”    1:5
„Вихър” – „Славия”  0:6
ЦСКА – „Витоша”    11:0
„Академик” – „Левски”  0:6
„Локомотив” – „Елит”  2:0

19 кръг
„Елит” – „Левски”
„Академик” – ЦСКА
„Витоша” – „Вихър”
„Н. Искър” – „Септември”
„Чавдар” – „Левски-Рак.”

20 кръг – 17.04.2010 г.
„Левски-Рак.” – „Н. Искър”
„Септември” – „Славия”
„Вихър” – „Академик”

ЦСКА – „Елит”
„Локомотив” – „Левски”

21 кръг – 21.04.2010 г.
„Локомотив” – ЦСКА
„Елит” – „Вихър”
„Витоша” - „Септември”
„Славия” – „Левски-Рак.”
„Н. Искър” – „Чавдар”

22 кръг – 24.04.2010 г.
„Чавдар” – „Славия”
„Левски-Рак.” – „Витоша”
„Септември” – „Академик”
„Вихър” – „Локомотив”
ЦСКА – „Левски”

23 кръг – 01.05.2010 г.
„Левски” – „Вихър”
„Елит” – „Септември”
„Академик” – „Левски-Рак.”
„Витоша” – „Чавдар”
„Славия” – „Н. Искър”

24 кръг – 05. 05.2010 г.
„Н. Искър” – „Витоша”
„Чавдар” – „Академик”
„Левски-Рак.” – „Елит”
„Септември” – „Локомотив”
„Вихър” – ЦСКА

25 кръг – 08.05.2010 г.
„Левски” – „Септември”
„Локомотив” – „Левски-Рак.”
„Елит” – „Чавдар”
„Академик” – „Н. Искър”
„Витоша” – „Славия”

26 кръг – 15.05.2010 г.
„Славия” – „Академик”
„Н. Искър” – „Елит”
„Чавдар” – „Локомотив”
„Левски-Рак.” – „Левски”
„Септември” - ЦСКА

17 кръг
„Кремиковци” – „Интер”    0:3 сл.
„Левски” – ЦСКА 1:0
„Славия” – „Костинброд”  отл.
„Люлин” – „Академик”  0:4
„Чавдар” - „Локомотив” 2:1
„Локо 101” – „Елит” 3:0 сл.
„Септември” – „Лъвчета”   отл.

18 кръг
„Интер” – „Септември” 1:1
„Лъвчета” „Локо 101” 2:2
„Елит” – „Чавдар” 0:3 сл.
„Локомотив” – „Люлин” 13:0
„Академик” – „Славия” 0:3
„Левски-Рак.” – „Левски”   0:0
ЦСКА – „Кремиковци” 3:0 сл.

19 кръг
ЦСКА – „Интер” 4:0
„Кр-вци” – „Левски-Рак.” 0:3 сл.
„Левски” – „Костинброд”   5:0
„Славия” – „Локомотив”    0:2
„Люлин” – „Елит” 3:0 сл.
„Чавдар” – „Лъвчета”   2:0
„Локо 101” – „Септември” 1:4

20 кръг
„Интер” – „Локо 101”   отл.
„Септмври” „Чавдар”   отл.
„Лъвчета” – „Люлин” 6:0
„Елит” – „Славия” 0:3 сл.
„Академик” – „Левски”  отл.
„Костинброд” – „Кр-вци” 3:0 сл.
„Левски-Рак.” – ЦСКА  1:0

21 кръг 
„Левски-Рак” – „Интер”
ЦСКА – „Костинброд”
„Кремиковци” – „Академик”

„Левски” – „Локомотив”
„Лъвчета” – „Славия”
„Люлин” – „Септември”
„Чавдар” – „Локо 101”

22 кръг – 18.04.2010 г.
„Интер” – „Чавдар”
„Локо 101” – „Люлин”
„Септември” – „Славия”
„Левски” – „Елит”
„Локомотив” - „Кремиковци”
„Академик” – ЦСКА
„Костинброд” – „Левски-Рак.”

23 кръг – 25.04.2010 г.
„Люлин” – „Чавдар”
„Кремиковци” – „Елит”
„Левски-Рак.” – „Академик”
ЦСКА – „Локомотив”
„Костинброд” – „Интер”
„Лъвчета” – „Левски”
„Славия” – „Локо 101”

24 кръг – 02.05.2010 г.
„Интер” – „Люлин”
„Чавдар” – „Славия”
„Левски” – „Септември”
„Лъвчета” – „Кремиковци”
„Елит” – ЦСКА
„Локомотив” – „Левски-Рак.”
„Академик” – „Костинброд”

25 кръг – 09.05.2010 г.
„Академик” – „Интер”
„Костинброд” – „Локомотив”
„Левски-Рак.” – „Елит”
ЦСКА – „Лъвчета”
„Кремиковци” – „Септември”
„Локо 101” – „Левски”
„Славия” – „Люлин”

26 кръг – 12.05.2010 г.
„Интер” – „Славия”

„Левски” – „Чавдар”
„Локо 101” – „Кремиковци”
„Септември” – ЦСКА
„Лъвчета” – „Левски-Рак.”
„Елит” – „Костинброд”
„Локомотив” – „Академик”

27 кръг – 16.05.2010 г.
„Локомотив” – „Интер”
„Академик” – „Елит”
„Костинброд” – „Лъвчета”
„Левски-Рак.” – „Септември”
ЦСКА – „Локо 101”
„Кремиковци” – „Чавдар”
„Люлин” – „Левски”

28 кръг – 23.05. 2010 г.
„Левски” – „Славия”
„Люлин” – „Кремиковци”
„Чавдар” – ЦСКА
„Локо 101” – „Левски-Рак.”
„Септември” – „Костинброд”
„Лъвчета” – „Академик”
„Елит” – „Локомотив”

29 кръг – 26.05.2010 г.
„Елит” – „Интер”
„Локомотив” – „Лъвчета”
„Академик” – „Септември”
„Костинброд” – „Локо 101”
„Левски-Рак.” – „Чавдар”
ЦСКА – „Люлин”
„Кремиковци” – „Славия”

30 кръг – 30.05.2010 г.
„Интер” – „Левски”
„Славия” – ЦСКА
„Люлин” – „Левски-Рак.”
„Чавдар” – „Костинброд”
„Локо 101” – „Академик”
„Септември” – ЦСКА
„Лъвчета” – „Елит”

 програма и резултати

Старши-треньорът на „белия” отбор от набор`93 
Христо Войнов започва да тренира футбол още от 8-го-
дишен в детската формация на „Левски”. Впоследствие 
преминава през всички юношески отбори на клуба. В 
кариерата си като футболист играе като халф и напа-
дател в „Чирпан”, „Академик” (София) и австрийската 
Трета дивизия. На 27 години приключва със състезател-
ната си дейност и се ориентира към треньорската про-
фесия. Започва от „Герена”, където остава 8 години. По 
това време в школата на „сините” шеф е холандецът 
Ян Деркс, от когото Войнов споделя, че е научил много 
за работата с подрастващите футболисти. От Нова 
година поема отбора Юноши младша възраст „А” на 
„Славия”, като преди един сезон е водил друга формация 
на „белите”. 

Юноши старша възраст „а”
Юноши старша възраст „Б”

елитна юношеска група
Деца „а” (родени 1995 г.)

(двубоите се провеждат от 
11.00 часа)

 Деца „Б” (родени 1996 г.)
(двубоите се провеждат от 

11.00 часа)

 Дублираща група



Бр. 3 (104), април 2010 г. Бр. 3 (104), април 2010 г.

Трудно е за вярване, 
но е факт – “Сла-
вия” на Велислав 

Вуцов има всички шансове 
да спечели третото място в 
“А” група и да се класира за 
участие в евротурнирите 
през новия сезон. Въпреки 
играта, демонстрирана от 
футболистите в бяло, и на-
пук поредната доза срам 
в дербито с “Левски”. Няма 
как да не се отчете, че от 
ноември миналата година 
насам “белите” имат само 
едно поражение – това на 
“Герена”, а с оглед формата 
на конкуренцията с малко 
повече късмет бронзовите 
медали могат да бъдат спе-
челени. 

преди дербито
със “сините”

всичко сочеше, че е дошло 
време “Славия” да победи 
– шампионите бяха из-
паднали в психологическа 
дупка, от която и до днес 
не са излезли, а желанието 
на Велислав Вуцов да взе-
ме реванш за начина, по 
който се отнесоха с него в 
“Левски”, бе огромно. Уви, 
изненада нямаше – не без 
помощта на апатичните 
“бели” играчи и абсурдните 
грешки на защитата им “си-
ните” спечелиха рутинно с 
3:0, а славистите демонс-
трираха, че са способни да 
играят футбол, едва когато 
мачът беше решен. 

отпушването 
срещу “монтана”

бе само малко успокоение, 
макар че отборът не бе 
побеждавал с четири гола 

разлика от пролетта на 
миналия сезон. Отделно 
от това резултатът не бива 
да подвежда никого – до 
последния четвърт час на 
срещата столичани водеха 
само с един гол, а напре-
жението от евентуалното 
равенство си личеше във 
всяко едно тяхно отиграва-
не. И все пак подобрение 
в сравнение с трагичния 
футбол на “Герена” имаше. 

отмъщението 
в сливен

бе наистина сладко както 
за привържениците на 
“Славия”, така и за халфа 
Илия Илиев, който и до 
днес чака клекналият пред 
Йордан Лечков БФС да 
признае абсолютността на 
закона и да го картотекира 
в “белия” отбор. И макар 
че мачът нямаше никакво 
отношение към казуса на 
Илийката, победата с 2:1 
засили “войводите” натам, 
където им е мястото – в “Б” 
група, и неочаквано уве-
личи шансовете на столи-
чани да се борят за нещо 
и в първенството. През 
всички 90 минути те не 

оставиха съмнения в пре-
имуществото си и можеха 
да спечелят и с по-голяма 
разлика, ако не бяха изпус-
нали куп положения пред 
вратата на домакините. 

Само няколко дни по-
късно дойде шокиращата 
загуба в Етрополе, която 
заличи с един замах всичко 
хубаво, постигнато дотук 
през сезона. От тази глед-
на точка беше добре, че в 
шампионата предстоеше 
служебно 3:0 над “Ботев”, 
защото това даде време на 
треньорите да вдигнат иг-
рачите след историческия 
позор. 

в мача с “миньор”,

който се игра на “Българска 
армия” заради наказание 
на перничани, прогресът 
в представянето на футбо-
листите бе очевиден. Сре-
щу коравия тим на Антон 
Велков “белите” изиграха 
най-силния си мач от мно-
го време насам и съвсем 
заслужено триумфираха с 
1:0, изравнявайки, макар 
и само за ден, третия в 
класирането ЦСКА. Ако не 
бяха безумните грешки на 

страничния рефер, заради 
когото чист гол на “Славия” 
бе отменен, а още няколко 
голови атаки – спрени, ре-
зултатът можеше и да е по-
изразителен в тяхна полза. 

След двубоя избухна 
конфликт между треньора 
Велислав Вуцов и футбо-
листите от една страна и 
запалянковците – от друга, 
но напрежението бе туши-
рано на среща в края на 
седмицата. 

Сега предстоят мачо-

вете на истината – ако не 
загуби от лидера “Литекс” 
и триумфира срещу доста 
отслабения напоследък 
“Черно море”, “Славия” ще 
има отлични позиции да 
щурмува бронзовите ме-
дали в директния сблъсък 
с ЦСКА. И така сезонът, в 
който “белите” бяха при-
нудени да преживеят по-
редната доза голям срам, 
изведнъж може да се ока-
же един от най-успешните 
през новия век. 

Иван ЖИКОВ

Колективни спортове16 Минали мачове 5

Младите баскет-
болистки на „Сла-
вия” продължават 
да трупат опит 
срещу по-опитните 
си противнички в 
първенството на На-
ционалната баскет-
болна лига за жени. 
„Белите” завършиха 
сезона без победа, но 
според регламента 
участват в плейо-
фите за титлата. 
В елиминациите 
срещу „Монтана” 
шансовете за краен 
успех са малки, но мо-
мичетата трябва 
да играят за своя-
та чест и името на 
клуба. Славистките 
имат млад и перс-
пективен състав, 
който през следва-
щия сезон ще започне 
да разкрива сериоз-
ния си потенциал. 

При гостуването си 
на „Монтана 2003”, „бе-
лите” претърпяха пора-
жение с 67:82, но в дълги 
периоди от двубоя бяха 
равностойни на съпер-
ничките си. Резултатът 
в тази серия вече е 1-0 
победи в полза на „Мон-
тана 2003” и при евенту-

ален успех в следващата 
среща тимът ще се кла-
сира за полуфиналите 
на шампионата. Въпре-
ки разликата в класите 
на двата тима, двубоят 
започна доста равно-
стойно, като момичета-
та на „Славия” поддър-
жаха високото темпо в 
играта на домакините. 
В средата на първата 
част резултатът беше 
11:9 в полза на монтан-
ки. В следващите мину-
ти домакините успяха 
да увеличат аванса си, 
след като реализираха 
повечето си атаки и така 
разликата след първата 
четвърт беше 7 точки 

– 15:22. През втората 
част баскетболистките 
от „Монтана” продължи-
ха да играят по-добре 
и направиха разликата 
още по-голяма. До по-
чивката играта беше 
равностойна, а „Мон-
тана” водеше с 43:34.  
След паузата ритъмът 
на игра се запази, а 
преднината на дома-
кините варираше в ин-
тервал от 12-14 точки. 
Агнеса Дойчинова и 
компания нямаха про-
блем да я поддържат 
със стабилна игра, но 
въпреки това гостен-
ките от „Славия” даваха 
всичко от себе си да се 
задържат максимално 
близо до съперника. В 
крайна сметка след 30 
изиграни минути таб-
лото показваше резул-
тат 66:53, който осигури 
по-спокойна последна 
четвърт за съперника. 
В заключителната част 
не се случи нищо не-
очаквано, а финалната 
сирена сложи точка на 
първия плейофен мач 
при резултат 67:82. 

За „Славия” най-ре-
зултатна бе опитната 
Албена Бачкова с 26 
точки, към които до-

бави 6 асистенции и 
5 борби. По 12 точки 
записаха Михаела Ди-
лова и Тонка Тенчева. 
Тенчева се отличи и с 
8 борби, а Александра 
Делчева добави още 
6. Бачкова и Тенчева 
завършиха и с по 6 
асистенции. Домакин 
на следващата среща 
от серията е тимът на 
„Славия”. Мачът ще се 
изиграе на 14-и април 
(сряда) от 18.00 часа в 
зала „Триадица”.

„Белите” имаха шанс 
да спечелят победа в 
последното си дома-
кинство от редовния 
сезон, но отстъпиха на 
„Берое” с 74:86. Самият 
мач стартира отчайва-
що за петнайсет крат-
ните шампионки и гос-
тите поведоха с 10:0. 
Едва след прекъсва-
нето, което взе трень-
орът на домакините 
Кирил Куков, славист-
ките успяха да отбеле-
жат кош чрез Славова. 
След 10 минути игра 
резултатът бе 13:25. 
„Славия” започна мно-
го добре втората част 
и след 9 поредни точки 
намали пасива си само 
на три. До края на пър-

вото полувреме гости-
те успяха да увеличат 
преднината си и то за-
върши при 36:46 точки.  
След почивката славис-
тките така и не успява-
ха да стопят разликата 
и по средата на третата 
част все още изостава-
ха с 10 точки, 49:59. До 
края на частта домаки-
ните свалиха пасива си 
с още 2 точки до 61:67 
и така запазиха интри-
гата за последните де-
сет минути. 

В началото на пос-
ледната четвърт „бе-
лите” намалиха на 4 
точки изоставането 
си, но „Берое” бър-
зо върна коша. След 
това гостенките вка-
раха пет поредни 
точки и авансът им 
пак стана двуцифрен.  
За домакините отново 
Албена Бачкова игра 
на ниво и приключи с 
24 точки и 7 асистен-
ции. 20 точки добави 
Тонка Тенчева, а Радос-
тина Славова приклю-
чи с 15 и 8 борби. Сла-
вова получи контузия 
в рамото при сблъсък 
с противничка в края 
на третата част и след 
това не влезе в игра.

Славистките стартираха със загуба в плейофите

Статистика
XIX кръг

20.03.2010 г. 
“левски” – “славия” 3:0

“славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 35. Петков, 27. Ренет, 28. Томаш, 4. 
Н. Петров (60 – 8. Димитров), 77. Пеев, 5. Попара (84 – 6. Дюлгеров), 
33. Иванов, 10. Колев (70 – 9. Вълев), 19. Жуниор
Голмайстори: 1:0 Ренет (27-авт), 2:0 Йовов (55), 3:0 Н. Димитров 
(64)
съдия: Георги Йорданов
Жълти картони: Н. Петров, Иванов
софия, ст. “Георги аспарухов”, 2000 зрители

XX кръг
24.03.2010 г.

“славия” – “монтана” 4:0
“славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков (78 – 2. Дреновички), 35. Петков, 27. 
Ренет, 28. Томаш, 3. Георгиев, 5. Попара (46 – 10. Колев), 20. Яшар (71 
– 4. Н. Петров), 77. Пеев, 33. Г. Иванов, 19. Жуниор
Голмайстори: 1:0 Жуниор (24-дузпа), 2:0 Колев (77), 3:0 Жуниор 
(85), 4:0 Г. Иванов (90)
съдия: Ивайло Бозев
Жълти картони: Ренет, Н. Петров
софия, ст. “славия”, 800 зрители

XXI кръг
28.03.2010 г.

“сливен” – “славия” 1:2
“славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков (21 – 2. Дреновички), 35. Петков, 
27. Ренет, 28. Томаш, 3. Георгиев, 4. Н. Петров (50 – 6. Дюлгеров), 77. 
Пеев, 33. Г. Иванов, 19. Жуниор (86 – 5. Попара), 10. Колев
Голмайстори: 0:1 Жуниор 17, 0:2 Колев 35, 1:2 Христов 45
съдия: Николай Йорданов
Жълти картони: Петков, Колев
сливен, ст. “Хаджи Димитър”, 800 зрители

XXII кръг
04.04.2010 г. 

“славия” – “Ботев” 3:0 (служебно)

XXIII кръг
09.04.2010 г. 

“миньор” – “славия” 0:1
“славия”: 26. М’Боли, 28. Томаш, 27. Ренет, 35. Петков, 2. Дренович-
ки, 4. Н. Петров (76 – 3. Георгиев), 5. Попара, 33. Г. Иванов, 8. Димит-
ров (90 – 6. Дюлгеров), 19. Жуниор (68 – 77. Пеев), 10. Колев
Голмайстор: 0:1 Колев 74
съдия: Радослав Станев
Жълти картони: Ренет, Дреновички
софия, ст. “Българска армия”, 400 зрители

Мъжкият во-
лейболен от-
бор на „Сла-

вия” изпадна от елита и 
ще играе във Висшата 
лига (втора дивизия) в 
шампионата 2010-2011. 
В плейофа за оставане в 
Суперлигата (първа ди-
визия), игран в Пазард-
жик, „белите” загубиха 
драматично с 2:3 от „КВК 
Габрово”. Неприятната 
вест дойде на 21 март 
и учуди немалка част 
от волейболната обще-
ственост у нас. 

Място във второто 
ниво на българския во-
лейбол по никакъв на-
чин не подхожда на клуб 
като „Славия”. Опреде-
лено „белите” са много 
далеч от истинското си 
лице, донесло десетки 
купи и отличия през 

годините, но новото не-
участие в Суперлигата 
нанася сериозен удар 
по имиджа на клуба и 
тези, които защитават 

цветовете му на всички 
фронтове. 

Отстъплението на 
позициите и на женския 
отбор на „Славия” през 

последната една година 
също е факт. Български-
ят спорт и в частност во-
лейболът има огромна 
нужда от силен „бял” тим. 
Това многократно би по-
качило нивото на конку-
ренция във вътрешното 
първенство. Десетките 
класни волейболисти и 
волейболистки, израс-
нали в школата на най-
стария роден клуб, са 
известни не само у нас, 
но и в Европа и по целия 
свят. Възстановяването 
на силните отбори на 
„Славия” ще бъде радост 
не само за запалянков-
ците на клуба, но и за 

всички, които истински 
обичат спорта и му се на-
слаждават. Едно от задъ-
лжителните условия за 
силен български волей-
бол е „белите” да бъде в 
челото на класирането 
и при мъжете, и при же-
ните. Всичко останало 
е опит за замазване на 
настоящото положение 
и празни обещания, от 
които печели всеки друг, 
но не и спортът. 

                                

плейоф за оставане в 
суперлигата:

„Славия” – „КВК Габ-
рово” – 2:3 (17:25, 25:19, 
23:25, 25:19, 13:15)

Двукратната шампи-
онка с „белите” Албена 
Бачкова бе най-резул-
татна в последните два 
мача на тима  

волейболистите  ще играят във 
втора дивизия следващия сезон

Запалянковците на „Славия” с гордост и носталгия 
си спомнят дните, в които Матей Казийски носеше 
белия екип   

Невероятно, но факт!
Европа още е достижима
Тежка загуба от “Левски” и четири поредни победи 
оставиха “Славия” в битката за третото място

Срещу “Миньор” Петър Димитров и колегите му в 
“Славия” изиграха най-силния си мач от много време 
насам

Жозеф Ренет и колегите 
му в защита активно 
помагаха на “Левски” да 
спечели дербито с 3:0
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Же н с к и я т 
състав на 
„Славия” по 

водна топка ще има за 
съперници предста-
вителките на Враца, 
Варна и Кърджали в 
мачовете от държав-
ното първенство. 
Срещите ще се играят 
в периода 16-18 ап-
рил в столичния ба-
сейн „Диана” и са ва-
лидни и за турнира за 
купата на страната.

През миналия се-
зон именно възпита-
ничките на Андрей 
Сушков триумфираха 
с трофея и на прак-
тика сега ще имат за 
задача да го защитят. 
Очаква се отново най-
сериозен съперник 

на „белите” да бъде 
състава на „Враца”. 
Не бива да бъде под-

ценяван и варненс-
кият отбор, който в 
последните си изяви 

у нас разчиташе на 
чуждестранни попъл-
нения от Унгария.

Водна топка Ледени спортове18 19

В периода от 16 до 18 
април на столичния ба-
сейн „Диана” ще се със-
тои първия турнир по 
водна топка за мъже в 
рамките на финалната 
четворка. За него след 
изиграния квалифика-
ционен кръг в края на 
януари се класираха 
столичните „Славия” и 
ЦСКА,  както и варненс-
ките „Дръзки” и „Черно 
море”. „Белите” попадат 
във финалната четвор-
ка за първи път след 
двугодишно отсъствие. 
В отбора се завърнаха 
състезателите, учас-
твали през миналата 
година в спечелването 
на титлата от „Вихрен” 
(Сандански). Треньорът 
Иван Ковачев, който 
за втора година води 
„белите”, ще заложи 
на състава, извоювал 

мястото в четворка-
та. В него влизат ва-
терполистите: Георги 
Георгиев, Христо 
Енчев, Деян Калинов, 
Виктор Апостолов,Де-
ян Димитров, Камен 
Н е с т о р о в , Е в г е н и 
Цонев, Атанас Мари-
нов, Ангел Бенински, 
Георги Бакърчев, Раде 
Виденов и Владимир 
Генов. Освен треньор 
на мъжкия отбор, Иван 
Ковачев е наставник 
и на юношите стар-
ша възраст. Младшата 
възраст и момчетата 
са поверени на Асен 
Денчев. Двама от иг-
раещите при мъжете 
- Атанас Маринов и 
Ангел Бенински, са тре-
ньори на новосформи-
рания детски отбор на 
„Славия” (до 11-годиш-
на възраст).

Според програмата 
на първия турнир при 
мъжете във финалната 
четворка „белите” ще 
срещнат на 16 април 
състава на „Дръзки”, 
на 17 април ще се из-
правят срещу „Черно 
море”, а 18 април ще 
излязат срещу ЦСКА. 
Целта пред славистите 
е да вземат възможния 
максимум от точки в 
тези мачове, тъй като 
второто издание на 
„четворката” е пред-
видено да се играе 
във Варна в средата 
на май. Амбицията на 
председателя на клуба 
Стоян Александров е 
славистите да спече-
лят отново медал от 
държавното първенс-
тво, след двугодишно 
прекъсване. 

„Белите” стартират във финалната 
четворка с амбиция за медал

Националният отбор 
на България по хокей на 
лед за мъже стартира с 
разгромна победа участи-
ето си на световното пър-
венство в Мексико сити в 
група „А” на Втора дивизия. 
Българите сразиха Турция 
с 12:3 (4:0, 2:2, 6:1) и на 
практика изпълниха целта 
минимум - да вземат поне 
една победа. В основата 
на успеха бяха хокеисти-
те на шампиона „Славия”. 
Резултатът в двубоя бе от-
крит още в самото начало 
от Станислав Мухачов. До 

10-ата минута българите 
имаха преднина от три 
чисти гола. В самия край 
на третината Мухачов за 
втори път опъна мрежата 
на турците и доведе резул-
тата до 4:0 в полза на три-
кольорите.

През втората третина 
преднината на нашите 
се запази, въпреки две-
те попадения за Турция. 
Голямата разлика в край-
ния резултат се получи 
след нови шест гола за 
България в последната 
част на срещата. Заслуга 

за успеха безспорно има 
и стабилната игра на вра-
тата на ветерана в отбора 
- Константин Михайлов, 
отразил успешно 78 удара 
към българската врата!

Във втория си двубой 
нашите записаха първа 
загуба срещу състава на 
Австралия. „Кенгурата” 
започнаха вихрено сре-
щата. В средата на втората 
третина австралийците 
вече имаха преднина от 7 
чисти гола. Тогава нашия 
щаб предприе вратарска 
смяна като мястото на раз-

колебания Тодор Петков 
зае ветеранът Михайлов. 
Стабилните му изяви на 
вратата внесоха спокойс-
твие в българските редици 
и не позволиха 
на съперника 
да увеличи раз-
ликата в своя 
полза.

До края на 
ш а м п и о н а т а 
на България 
предстоят ма-
чове срещу 
Испания, Белгия 
и домакините 

от Мексико като нашите 
ще търсят поне още един 
пълен успех срещу тези 
съперници.

Слависти са в основата на първата 
победа за националите в Мексико!Статистика:

Държавно първенство по водна топка за мъже
сезон 2009/2010

квалификационен кръг
група „а”
„Славия” - „Дръзки” 14:4
„Славия” - „Комодор” 8:6
„Славия” - „Локомотив-Н. Нанов” 18:5
„Дръзки” - „Комодор” 11:10
„Дръзки” - „Локомотив-Н.Нанов” 13:5
„Комодор” - „Локомотив-Н.Нанов” 17:4

Крайно класиране в група „А”: 1. „Славия”, 2. „Дръзки” (Варна), 3. 
„Комодор” (Варна), 4. „Локомотив-Никола Нанов” (София).

група „Б”
ЦСКА - „Черно море” (Вн) 10:10
ЦСКА - „Черноморец” (Бс) 20:5
ЦСКА - „Арда” (Кж) 17:6
ЦСКА - „Локомотив” (Рс) 17:7
„Черно море” - „Локомотив” (Рс) 13:7
„Черно море” - „Арда” 7:5
„Локомотив” (Рс) - „Арда” 9:7
„Локомотив” (Рс) - „Черноморец” 14:9
„Арда” - „Черноморец” 14:5

Крайно класиране в група „Б”: 1. „Черно море” (Варна), 2. 
ЦСКА, 3. „Локомотив (Русе) 4. „Арда” (Кърджали), 5. „Черноморец” 
(Бургас).

Забележка: В спора за 1-4 място ще се срещнат „Славия”, 
„Дръзки”, „Черно море” и ЦСКА. Разпределението на местата 
от 5-о до 9-о ще бъде между „Комодор”, „Локомотив-Н. Нанов”, 
„Локомотив” (Рс), „Арда” и „Черноморец”.

Жените на „славия” влизат 
в битки за купата на страната

Треньорът Андрей Сушков и неговите момичета ще защитават спечелената 
през миналата година купа на страната в басейна „Диана” 

Хокей на лед

Детският национа-
лен отбор до 13 
г., воден от тре-

ньора Мартин Миланов, 
бе на турне в Словакия 
в края на март. Малките 
хокеисти, много от които са 
възпитаници на школата на 
„Славия”, играха мачове в 
Банска Бистрица и Жилина. 
Там те се срещнаха с отбо-
рите на „Зволен”, „Слован” 
(Братислава), национал-
ния отбор на Словения в 

същата възраст и „Тринец”. 
Въпреки загубите, от тези 
мачове със сигурност има 
полза в трупането на опит 
за нашите деца срещу шко-
ли от водеща хокейна сила 
като Словакия.

Последното събитие 
за сезон 2009/2010 за 
тази възрастова група 
е турнирът на звездите, 
който ще се играе на ст. 
„Славия” в периода от 
12-ти до 16-ти април. 

Младите хокеисти от шко-
лите на „Славия”, „Левски-
Академик” и ЦСКА са 
разделени в три отбора - 
„Север”, „Изток” и „Запад”. 
Те ще играят мачове по-
между си, а първият и 

вторият в класирането, 
ще излъчат победителя 
в турнира в директен 
сблъсък. Предвидени са 
много награди както за 
състезателите, така и за 
техните родители.

Българският национа-
лен отбор по шорттрек 
спечели четири купи на фи-
нала на веригата „Дунавия 
къп” в Чехия. Славистът 
Цветан Цанков спечели 
първо място в категория „Б” 

за юноши, а съотборникът 
му при „белите” Димитър 
Георгиев е втори в катего-
рия „Д”.

При жените Нели 
Цанкова, отново от „бялата” 
школа, се класира на трето 

място в група „А” в край-
ното класиране, а Катрин 
Мануилова („Айсберг”) е 
на същата позиция в група 
“Д”. Мануилова е нацио-
нална рекордьорка на 500 
метра за кадетки, а Цветан 

Цанков държи рекорда на 
България за юноши на 1500 
метра.

При мъжете Кирил 
Пандов спечели старто-
вете на 1000 и на 500 мет-
ра в Чехия. На финала на 

състезанието участваха 24 
българи. Двадесет и трима 
от тях са представители на 
клуб „Славия”.

Страниците подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ 

Статистика
световно първенство за мъже

втора дивизия, група „а”
мексико сити

11 април
Испания - Австралия 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Турция - БЪЛГАРИЯ 3:12 (0:4, 2:2, 1:6)
Белгия - Мексико 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

12 април
Австралия - БЪЛГАРИЯ 11:4 (3:0, 6:3, 2:1)

националният отбор за деца до 
13 г. игра на турне в словакия

Гръцкият „Солун” 
грабна титлата 
след края на шам-

пионата в Балканската 
хокейна лига, след успех 
във финалните сблъсъци 
срещу „Ледени дяволи”. 
Регламентът изпрати 
гърците директно на 
финал в надпреварата, 
а отборите, класиране 
между второ и четвърто 
място от редовния се-
зон играха помежду си 
квалификационен кръг. 
В него „Ледени дяволи” 
записаха победи срещу 
„Динамо” с 2:1 и „Етро-

Калоян” с 4:2. „Динамо” 
пък успя да спечели сре-
щу търновци с 9:6. Така 
на финала срещу „Солун” 
отиде съставът на „дяво-
лите”.

В първия финален 
плейоф, състоял се на 
10 април на стадион 
„Славия”, гърците запи-
саха категорична победа 
с 10:6. Във втората среща 
на 11 април, отново на 
пързалката на „белите”, 
„дяволите” успяха да се 

поздравят с победа с 
5:3, но тя се оказа недо-
статъчно за крайния ус-
пех.

В крайното класи-
ране на трето място е 
отборът на „Динамо” 
с бронзовите медали. 
Миналогодишният шам-
пион „Етро-Калоян” пък 
остана едва четвърти, а 
последен е съставът на 
„Торпедо”, който получи 
наградата за отборен 
феърплей.

„солун” спечели Балканската лига

Шорттрек
Четири купи за представители на „белите” в Чехия

Председателят на Балканската хокейна лига Мартин 
Миланов (в средата) в началото на церемонията по награж-
даването. Вдясно е членът на УС на родната федерация 
Димитър Димитров, а вляво - съдията Александър Панев  
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„Бялата” торсида превзе Балкана за мача от четвъртфиналите за 
купата с „Чавдар” (Етрополе). Славистите направиха невероятна 
атмосфера по трибуните. А с огненото си шоу озариха и Стара планина. 
Уви, артистите на терена не вдъхновиха с изявите си своята публика 
и аплодисменти след края на срещата нямаше. Те останаха само за 
стотиците момчета и момичета с бяло-черни шалове, показали, че 
любовта към „Славия” е неподвластна на нищо вече почти век.

Плакат на славистката агитка на 4-17стр. 
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Владимир Иванов 
(Фугата) гордо държи 
титлата и щастливо 
налива шампанско в 
купата, държана от 
Зоран Ристич. Награж-

даването на „белите” герои, направили златния дубъл, бе на 12 май 1996 
година. 

Интервю с Владимир Иванов  (Фугата) на стр. 10-11




