
За кой ли път в пос-
ледното десетиле-
тие „белият” фут-
болен път започва 

отначало. Отново на хори-
зонта се задава нов шам-
пионат, а славистите имат 

и нов треньор. Изписаха се 
и се казаха редица неща за 
напускането на Велислав 
Вуцов. Тук не е мястото да 
се повтарят познати исти-
ни. Дано новият път поет 
от „Славия” да е правил-

ният. Налагането на собс-
твени юноши е мечтано 
от всеки фен на „белия” от-
бор, но то не може да бъде 
самоцел. Съществува риск 
да бъдат хвърлени в огъ-
ня талантливи издънки на 
славистката школа, но още 
не укрепнали, да прегорят 
и да бъдат загубени за кау-

зата на „Славия”. Това тряб-
ва да е и основната задача 
на новия старши треньор 
Емил Велев. Постепенно 
да наложи кадрите от „бя-
лата” люпилня на таланти, 
които да укрепнат покрай 
опитните играчи в тима. 

Към този начален мо-
мент на подготовката не 
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Ново начало, дано е за добро
е ясно кои от основните 
футболисти на отбора 
на „Славия” ще останат и 
за новия сезон. Дано не 
се разпадне ключовото 
ядро от играчи в състава, 
защото това ще бъде па-
губно за предварително 
обявените цели, а именно 
преследване на Европей-
ски излаз. Окончателният 
отговор на този въпрос 
ще стане факт едва в на-
чалото на новото пър-
венство. Надяваме се, че 
на новия наставник не ще 
му се наложи да прави и 
абсолютно нов отбор. 

Към настоящия мо-
мент е още много рано за 
подобни анализи. Сега, по 
славистки, можем само да 
пожелаем на добър час 
на новодошлите състеза-
тели, на привлечените в 
тима юноши на „белите” и 
разбира се на новия тре-
ньор Емил Велев.
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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

Банкова сметка на Национален клуб на слависта:
Уникредит Булбанк 
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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

  И отново 
„бяла” тишина

Казват, че традици-
ите са затова, за да 
бъдат нарушава-

ни. Това обаче изобщо 
не важи за „Славия”. И в 
току-що отминалия се-
зон „белите” не напра-
виха нищо запомнящо 
се. Загубиха леко мачо-
вете от ЦСКА и „Левски”, 
а в турнира за Купата 
на България за пореден 
път отпаднаха от непре-
тенциозно отборче от 
„Б” група. За съжаление 
и през 2010-а думата, 
която най-лесно и точ-
но може да опише пър-
венството на столичани, 
е безвремие. То се наста-
ни на “Овча купел” още в 
края на миналия век и 
по нищо не личи, че ско-
ро ще напусне.

Именно за да извади 
тима от него, босът Вен-
цеслав Стефанов реши 
да назначи Велислав Ву-
цов на треньорския пост. 
Задачата на Джуниър бе 
да изгради у футболис-
тите на „белите” манта-
литет на победители, 
да промени игровия им 
облик и да класира „Сла-
вия” в евротурнирите. 
Аргументите на Стефа-
нов - Вуцов е добър мо-
тиватор, а и няма да се 
остави играчите да му се 
качат на главата.

Още по време на 
подготовката се видя, 
че това е вярно и че ако 
някой ще се качва на 
чужди глави, това ще е 
именно Вуцов.

Мотивацията, кон-
центрацията, себераз-
даването, агресията, 
непримиримостта, бит-
каджийството и всички 
останали качества, кои-
то Джуниър възпитава 
у футболистите, обаче 
се оказаха крайно не-

ра), бе надвит с дузпа в 
последната минута, а в 
третия „Пирин” изпусна 
да разгроми жалката 
команда от София и спе-
чели само с 1:0. Дойде 
обичайното поражение 
от „Левски”, а когато и 
натиреният заради Ву-
цов от “Овча купел” Сте-
вица Кузмановски и не-
говият „Монтана” наби-
ха „белите” с 2:0, вместо 
да си подаде оставката, 
специалистът прозря, 
че отборът му набирал 
скорост?! Грозният фут-
бол на „Славия” все пак 
донесе и победи - сре-
щу „Сливен”, „Ботев” и 
„Миньор”, но в срещи-
те с „Литекс” и ЦСКА се 
видя истината - с този 
стил тимът няма как да 

накара мнозина да заго-
ворят за възраждане на 
добрата стара „Славия”.

През зимата бяха 
направени и няколко 
трансферни удара - на 
“Овча купел” акостира-
ха Даниел Пеев, Петър 
Димитров, Илия Или-
ев и голямата надежда 
- преминалият през 
„Барселона” и „Интер” 
бразилец Франсиско 
Алберони.

Снегът се стопи,

настъпи пролетта 
и всичко си дойде 
на мястото

Раболепният към 
Йордан Лечков БФС не 
позволи Илиев да бъде 
картотекиран, от пред-

група „Локо” (Пловдив). 
Шансовете за евротур-
нири, уви се бяха изпа-
рили още преди тях за-
ради канските мъки при 
ремита със съперници 
като „Локо” (Мездра) и 
„Пирин”. Междувремен-
но пък клуб, наречен 
„Чавдар” (Етрополе), 
елиминира „белите” за 
купата и записа най-го-

лемия успех в историята 
си, а феновете на столи-
чани се чудеха къде да 
се покрият от срам.

Затова в края на 
сезона картинката бе 
същата, каквато е ви-
наги - празен стадион, 
тишина, шесто място. 
И витаещо във възду-
ха чувство на дълбока 
обида.

Въпреки че взе 50 
точки - толкова, колкото 
„Славия” не бе печелила 
от шест години насам, 
треньорът Велислав Ву-
цов си замина. За да от-
стъпи място на Емил Ве-
лев. Ако не друго, поне 
при загуба вече няма да 
е виновен само съдия-
та. Кокала обяви и целта 
си - място в призовата 
тройка. Ние пък ще про-
гнозираме, че „белите” 
ще финишират извън 
нея. Кратък поглед към 
традициите е достатъ-
чен, за да сме убедени 
в това.

Иван ЖИКОВ

достатъчни, за да бъде 
победен дори „Спор-
тист” (Своге). В първия 
кръг на първенството 
представянето на сла-
вистите бе

отвъд понятието 
“трагедия”

Във втория друг аут-
сайдер – „Локо” (Мезд-

се бори с фаворитите.
Поводи за опти-

мизъм имаше в края 
на есенния полусезон, 
когато славистите де-
монстрираха, че могат и 
да играят красиво, а по 
три точки бяха спечеле-
ни срещу силните „Чер-
номорец” и „Берое”. За 
купата пък бе отстранен 
„Локо” (София), което 

ставянето на Димитров 
в „Берое” нямаше и по-
мен, а Алберони вкара 
един гол за победата с 
1:0 над „Спортист”, кон-
тузи се тежко и не за-
писа и минута повече в 
официален мач.

Да, за целия втори 
дял на първенството 
най-стария роден клуб 
загуби само три мача 
- от претендентите за 
медали „Левски” и ЦСКА, 
и... от кандидата за Б 
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агитка беше чудесна и 

незапомнено 
голяма от 
десетилетие

насам за гостуване. Дой-
доха слависти, върнали 
частица от вярата си, 
че любимците им пак 
може да печелят важни 
мачове. Не би – погро-
мът в полите на Балкана 
се превърна в гилотина 
за тези надежди и в ог-
ромно разочарование 

Славия” се разде-
ли с Велислав Ву-
цов бързо и тихо. 

Клубният президент 
Венцеслав Стефанов му 
благодари за работата, 
като добави, че „белите” 
и Вили няма да продъл-
жат заедно. Според Сте-
фанов – заради нереа-
лизиран потенциал през 
сезона и непостигнати 
цели, както и поради 
принципни разминава-
ния за начина, по който 
трябва да се продължи 
напред. Заради Вуцов 
– поради генерални 
различия за бъдещата 
политика на клуба.

Какво ще се запомни 
най-вече от едногодиш-
ния престой на Вили на 
„Овча купел”? Без ко-
лебание емблемата на 
сезон 2009/2010 за „бе-
лите” е трагедията в Ет-
рополе. Да, трагедията, 
защото неспособност-
та на отбора да вкара 
един гол на средняк от 
втора дивизия може да 
има непредвидими пос-
ледици върху „Славия” 
като цяло. Защото траге-
дията в Етрополе освен, 
че задраска с дебели 
черти купата на Бълга-
рия, която славистите 
вече виждаха и тряб-
ваше да я спечелят при 
невероятното стечение 
на обстоятелствата в 
тяхна полза, се отрази 
и на духа на публиката. 
В Етрополе славистката 

Посоки
Щурмът в шампионата 
след срама в Етрополе 
даде определени надеж-
ди, но точно в „Надежда” 
всичко приключи, за да 
дойде поредната загуба 
от ЦСКА.

Преди сезона Ву-
цов каза, че не приема 
„Славия” да е безлична 
срещу „Левски” и ЦСКА, 
но и сега се случи точно 
това. Със задължителна-
та уговорка, че рефери-
те наистина подпряха 
„армейците” и в двата 

отборът игра вдъхновя-
ващо, както го желаят 
трибуните? От първенс-
твото това са дома-
кинствата на „Берое” и 
„Черноморец”, срещу 
„Миньор” на „Армията”, 
гостуването в „Сливен”, 
където успехът имаше и 
друга морална стойност 
– да бъде натрит носът 
на Йордан Лечков, как-
то и бойката визита в 
Бургас за 2:2 след 0:2. И 
това 1:1 с „Литекс” в Со-
фия, което си беше чис-
та победа, но съдиите 
отново взеха „правил-
ната страна”, както става 
в последните години. И 
разбира се, върхът на 
сезона – успехът в „На-
дежда” за Купата. Пак 
там бе пропуснато „Ло-
комотив” 

да бъде 
нокаутиран 
окончателно 

с 0:0 за първенство през 
пролетта, което си бе 
неуспех за „Славия” на 
фона на разпасания 
отбор на домакините. 

„Армията” на „Миньор” 
(успех в един от най-
добрите мачове през 
целия сезон) и на „Овча 
купел” срещу „Локомо-
тив” (Пловдив) първия 
полусезон. Казвам това, 
за да е ясно – шансът не 
подмина „Славия” дори 
при оформяне на про-
грамата. Просто „белите” 
подминаха шанса си за 
нещо по-сериозно. Това 
е истината.

Нека върнем лентата 
– в колко от двубоите 

Без тъга по Вуцов
мача срещу „белите”. Но 
пък „Левски” спечели на 
ходом на „Овча купел” и 
също така безпроблем-
но триумфира, и на „Ге-
рена”. А точно това са 
сблъсъците, в които ще 
проличи къде е отборът, 
има ли хъс и характер 
за нещо по-голямо. Или 
пак ще се задоволи с 
място в средата на таб-
лицата.

Големият въпрос сега 
е – Вуцов си тръгна, но 
дойде емблематични-
ят левскар Емил Велев. 
Той определено ще има 
по-малък кредит на до-
верие от трибуните от 
предшественика си и 
поне толкова голям от 
ръководството, колкото 
бе даден на Вили. И ще 
трябва много бързо да 
докаже, че не само иска, 
а и може да работи в 
„Славия”, и да побежда-
ва. Ако това не се случи 
е добре известно какво 
ще се случи.

Друга логика в мо-
мента просто няма.

Николай  КРЪСТЕВ

за тези млади славис-
ти, които не си спомнят 
победа над „Левски” и 
ЦСКА, нито са виждали 
любимците си на финал 
за Купата. А за дубъла 
от 1996-а знаят само от 
разкази. Ето този кълн 
бе стъпкан от слабо 
изиграния мач и неско-
посано изпълнените 
дузпи в Етрополе. Което 
е огромното черно пет-
но за иначе нелошия и 
дори вдъхновяващ на 
моменти сезон.

И когато говорим за 
стъпкания дух на трибу-
ните, няма как да бъде 
пропуснат подаръкът 
към „Локо” (Пловдив). 
Истината за причината, 

поради която славист-
ките интереси бяха пре-
дадени в името на това 
Пловдив все пак да има 
отбор в елита, вероят-
но ще остане скрита не 
само в контактите между 
двата клуба, а и някъде 
по върховете на властта. 
Но това не топли истин-
ските слависти. Защото 
реално с успех в този мач 
„белите” можеше и да се 
класират за европейски-
те турнири. И съвсем ре-
зонно Вуцов, като брои 

загубите си със „Славия” 
не смята мача с пловдив-
ските „железничари” в 
столицата от втория по-
лусезон.

Странно защо във 
всичките си интервюта, 
след като напусна „Сла-
вия”, Вуцов не обели и 
дума за Етрополе. Ана-
лизираше сезона, сякаш 
този мач не го е имало. А 
той всъщност беше най-
важният. И точно зара-
ди него той вече не е в 
„Славия”. Защото 

спечелена купа
щеше 
да бетонира 

Вили на „Овча купел” за 
години напред. И обрат-
но – в иначе значително 
по-доброто представяне 
в сравнение с миналия 
шампионат, но и по-сла-
бо от реално постижимо-
то, надделява огромното 
разочарование, че в Ет-
рополе бе изпуснат уни-
кален шанс. Затова Вили 
си тръгна и лично на мен 
не ми е тъжно от това.

Безспорен факт е, че 
„Славия” взе доста точ-
ки, игра стабилно като 
гост и бе трудно да бъде 
победена навън в сре-
дата на първия полусе-
зон и през пролетния 
дял. В същото време 
няма как да не ни нагар-
ча от пропилените куп 
възможности, в които 
нещата зависеха само 
от отбора на Вуцов – 
„гостуване” на „Спортист 
в „Надежда”, което не бе 
спечелено; „гостуване” 
на „Пирин” в Кюстендил, 
завършило със загуба. 
Освен това късметът ни 
прати да „гостуваме” на 

"
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Новият наставник 
на “Славия” Емил Ве-
лев-Кокала даде да се 
разбере, че иска ясно 
да се разграничи от 
действията и методите 
на предшественика си 
в отбора Велислав Ву-
цов. Както е известно, 
собственикът на клуба 
Венцеслав Стефанов 
реши да се раздели с 
Джуниър, а като мо-
тив посочи, че специ-
алистът не е обръщал 
достатъчно внимание 
на младите играчи от 
школата, които е тряб-
вало да налага в мъж-
кия състав. 

Велев, който по 
стечение на обстоя-
телствата за втори път 
наследява Вуцов, след 
като направи същото 
и през 2008 година в 
“Левски”, вече изго-
ни от състава седем 
футболисти, доста от 
които минаваха за 
любимци на предиш-
ния наставник. Скоро-
постижно багажа си 
стегнаха халфът Джу-
нейт Яшар, защитни-
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Емил Велев-Кокала стартира 
подготовка с осем “бели” юноши 

Новият треньор
изгони седмина 

Първото занимание за сезона протече с много настроение

Тримата нови футболиси на “Сла-
вия” – Иван Цачев, Николай Божов и 
Антонио Павлов, бяха закичени с шал-
чета от “белите” фенове преди първата 
си тренировка за новия отбор. Цачев и 
Божов на този етап са сигурни за тима, 
докато Павлов ще мине пробен пери-
од, преди Емил Велев да реши дали да 
му предлага договор. 

Иван Цачев идва от “Левски”, след 
като дълго бе пренебрегван като оп-
ция в нападението на “сините”. Той пър-

во рита като преотстъпен в “Пирин” и 
набързо се превърна в любимец на 
благоевградската публика, а след като 
столичани си го взеха за пролетния по-
лусезон, почти не го пускаха да играе. 

Николай Божов пък се превърна 
в герой на баража за попълване на 
“А” група между “Академик” (София) и 
“Несебър” и въпреки 33-те си години 
демонстрира отлична форма. 

Антонио Павлов, както и другите 
двама, е продукт на школата на “Левс-
ки”, а за последно се подвизаваше при 
друг от новаците в елитната дивизия 
– “Видима-Раковски” (Севлиево). 

Шалчета за трите
нови попълнения

Новите Антонио Павлов, 
Николай Божов и Иван 

Цачев, получиха от 
феновете на „белите” 

шалчета на тима, дано ги 
заслужат и с играта си

Стартът

Общо шестима от 
футболистите на “Сла-
вия” не се явиха за 
началото на лятната 
подготовка на 14 юни. 
От ръководството уве-
риха, че всички те са 
получили разрешение 
от треньорския щаб 
да удължат ваканцията 
си и няма да им бъдат 
налагани санкции. От 
българите в състава 
отсъстваше единстве-
но нападателят Тодор 
Колев. Нямаше ги бра-
зилците Жуниор Жуни-
ньо и Франсиско Албе-
рони, на които бе поз-
волено да поостанат в 
родината си. Сърбинът 
Павле Попара, който 
не съумя да си уреди 
трансфер в Холандия 
заради това, че няма 
български паспорт, 
също продължи по-
чивката си, а до някол-
ко дни в София е чакан 
и Виктор Дениран. 

Раис М’Боли ще си 
дойде в столицата не-
посредствено след от-
падането на Алжир от 
световното в ЮАР. 

Шестима 
закъсняха 
за старта на 
подготовката

ците Роберт Петров, 
Борислав Георгиев и 
Александър Томаш, и 
нападателят Николай 
Вълев. В деня, в който 
“Славия” стартира лят-
на подготовка, стана 
ясно, че Кокала е на-
тирил още двама фут-
болисти, които според 
много от запалянков-
ците бяха перспектив-
ни – Николай Петров и 
Петър Димитров вече 
са свободни да си тър-
сят нови отбори. 

Емил Велев, който 
още преди назначе-
нието си бе емнат от 
запалянковците на 

“белите”, поне на пър-
во време показа, че ще 
разчита на талантите 
от школата – на лагер-
сбора за новия сезон 
се явиха осем футбо-
листи от ДЮШ (макар и 
няколко от тях да тре-
нираха с мъжете и при 
Вуцов) – Мартин Ми-
нев, Кирил Огнянов, 
Спас Георгиев, Галин 
Богданов, Емил Мар-
тинов, Иван Здравков, 
Иван Иванов и Себахе-
тин Ахмед. 

Общо 27 футболис-
ти се събраха на пър-
вата тренировка, а 
бройката им в следва-

щите дни се очаква да 
нарасне до 33. Според 
Велев още до лагера в 
Боровец, който започ-
ва на 18 юни, групата 
ще бъде редуцирана. 
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Треньорът на “Славия” Емил Велев не поже-
ла да коментира дали има закачка с Велислав 
Вуцов поради факта, че за втори път го насле-
дява на поста след този в Левски. “Това е чис-
та случайност, абсолютно съвпадение. Нямам 
какво повече да кажа по темата”, лаконичен бе 
Кокала. 

Той изрази задоволство от интереса към 
първото занимание на “белите”. “Все пак от-
борът е най-старият у нас, има богата история 
и заслужава голямо уважение. Засега ще ра-
ботим с около 30 футболисти заедно с врата-
рите. Но знаете, че селекцията е отворен про-
цес, така че ще има и още освободени. Търсим 
нови попълнения на почти всички постове. 
Желанието ми е на всяка позиция на терена да 
имам по двама играчи, които да се конкурират 
за титулярното място. 30 не е голямо число, а 
и до петък то ще намалее. Имаме си програма 
за подготовка и ще я следваме стриктно”, ко-
ментира Велев. 

Емил Велев: 
„Случайност е, 

че пак сменям 
Вили Вуцов”

Вратарят на “Славия” Раис 
М’Боли със сигурност ще бъде 
продаден след края на световното 
първенство. В момента той е резер-
ва в националния отбор на Алжир, 
но с оглед трагичното представя-
не на титуляра 
Шауши няма 
да е изненада, 
ако попадне 
в стартовия 
състав. Към 
него интерес има от клубове от Из-
раел, Русия и Турция, а също и от 
английските “Манчестър Юнайтед” 
и “Нюкасъл”. Дори трансферът на 
Албиона да не се осъществи, Раис 
ще премине в друг чуждестранен 

тим за новото първенство. 
Въпреки, че засега конкретна 

оферта липсва, по всяка вероят-
ност “Овча купел” ще напусне и 
френският бранител Стив Ренет, 
който е наблюдаван от клубове от 

руския елит. 
Павле По-

пара почти си-
гурно остава в 
“Славия”, след 
като транс-

ферът в холандския “Де Граафшап” 
пропадна. В състава се завърнаха 
и преотстъпените през пролетта 
Йордан Господинов, Симеон Ме-
чев, Радослав Димитров, Виктор 
Дениран и Андон Гущеров.

Продават Раис
след мондиала

Страниците подготви: Иван ЖИКОВ

ГРУПАТА

Вратари: Емил Петров, Стефано Кунчев, 
Мартин Минев, Йордан Господинов,

Защитници: Атанас Дреновички, Кирил 
Огнянов, Радослав Димитров, Стив Ренет, 
Йордан Петков, Богомил Дяков, Спас Георги-
ев, Галин Богданов

Халфове: Илия Илиев, Антонио Павлов, 
Радослав Рангелов, Галин Иванов, Емил Мар-
тинов, Иван Здравков, Николай Дюлгеров, 
Даниел Пеев, Иван Иванов

Нападатели: Иван Цачев, Николай Божов, 
Андон Гущеров, Симеон Мечев, Сабахетин 
Ахмед

Отсъстващи: Тодор Колев, Павле Попара, 
Виктор Дениран, Жуниор Жуниньо, Франсис-
ко Алберони, Раис М’Боли

Напускащи: Николай Вълев, Николай 
Петров, Петър Димитров, Джунейт Яшар, Бо-
рислав Георгиев, Роберт Петров, Александър 
Томаш)

ПРОГРАМАТА

18 – 30 юни – лагер в Боровец
4 – 19 юли – лагер в Банско

КОНТРОЛИТЕ

30 юни с „Чавдар” (Етрополе), 5 юли с „Ми-
ньор” (Перник), 7 юли с „Локомотив” (Плов-
див), 10 юли с „Черно море” (Варна), 14 юли 
с „Вихрен”, 18 юли със „Сливнишки герой”, 22 
юли с „Макаби” (Хайфа)
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„Славия” финишира на 
седем точки от бронза
За първи път от шест години насам отборът има 
по-малко загуби през пролетта, отколкото през есента

„Славия” отново е извън челната тройка на 
„А” група и съвсем скоро представянето на 
отбора през завършилия вече шампионат 
ще интересува само статистиците. Именно 
тенденциите от гледна точка на статистика-
та са обект на следващия материал

„Белите” събраха 50 
точки (3 от които слу-
жебни) и изостанаха на 
седем от третата пози-
ция в крайното класи-
ране. Домакинствата 
донесоха 30 точки (9 
победи, 3 равенства, 
3 загуби). При госту-
ванията бяха събрани 
20 точки (5 победи, 5 
равенства, 5 загуби). 
За първи път от сезон 
2002/2003 „Славия” 
претърпя по-малко 
поражения през про-
летта, отколкото през 
есента. Заслужава вни-
мание и една немало-
важна подробност - в 
четири от гостувания-
та си „белите” играха на 
неутрален терен. До-
макинствата на „Спор-
тист” (Своге) и „Минь-
ор” (Перник) бяха в 
София, съответно на 
стадион „Локомотив” 
в квартал „Надежда” и 
на „Българска армия”. 
Свогенци нямаха готов-
ност да домакинстват у 
дома, а за перничани 
това се наложи поради 
наказание. Пак поради 
санкция с лишаване 
от домакинство плов-
дивските железничари 
приеха „белите” на ста-
диона в „Овча купел”. 
„Пирин” пък игра в 
Кюстендил цяла есен, 
поради реконструк-
ция на съоръжението 
в Благоевград. От тези 
на практика четири 
символични гостува-
ния „Славия” събра се-
дем точки (2 победи, 
равенство и загуба).

Общо тридесет и 

трима футболисти са 
се появявали на тере-
на с бялата фланелка в 
течение на шампиона-
та. През есента трень-
орът Велислав Вуцов е 
използвал 25 човека, а 
през пролетта - 22-ма. 
Прави впечатление, 
групата от 13 човека 
с изиграни над 1000 
минути - това са футбо-
листите, които изнесо-
ха тежестта на сезона. 
Сред тях се открояват 
вратарят Райс М’Боли 
и голмайсторът Жозе 
Жуниор, които имат 
над 2000 игрови мину-
ти. Първият бе избран 
за най-добър страж у 
нас за есенния дял на 
шампионата, а впос-
ледствие бе на проби в 
„Манчестър Юнайтед”. 
Французинът с алжир-
ски паспорт ще бъде 
единственият предста-
вител на родната „А” 

тосков „белите” нямат 
победа в трите мача, 
ръководени от него 
- две равенства и за-
губа.

При сравняване на 
цифрите за посеща-
емостта с тези от ми-
налата година на пръв 
поглед изглежда, че 
публиката е намаля-
ла. Цифрите донякъде 
подвеждат, тъй като 

група на финалите на 
световното първенс-
тво в ЮАР. Жуниор пък 
отбеляза почти 1/3 от 
головете за „Славия” 
през сезона, с което 
има съществен принос 
за крайното класира-
не.

Най-често реферът 
Стефан Спасов е ръко-
водил мачовете на от-
бора в елита този се-
зон. Пастата, с какъв-
то прякор е известен 
съдията във футбол-
ните среди, е извеж-
дал пет пъти футбо-
листите на „Славия” на 
терена. Любопитно е, 
че този арбитър сви-
ри и двата мача меж-
ду „белите” и „желез-
ничарите” от София. И 
двата сблъсъка завър-
шиха наравно и без 
голове. Спасов е дал 
и най-много картони 
на футболисти на „бе-
лите” - 10 жълти, но и 
нито един червен. 
Фамилията Йорданов 
пък явно е носила 
късмет на славистите 
този сезон, тъй като те 
имат най-много спе-
челени точки при ръ-
ководството на рефе-
ри с такива фамилни 
имена. При Николай 
Йорданов „Славия” 
има 100% актив (3 
победи от 3 мача), до-
като при Георги Йор-
данов възпитаниците 
на Велислав Вуцов 
записаха 3 успеха от 
4 срещи. Само с един 
съдия „белите” не ус-
пяха да вземат нито 
точка. Това е Станис-
лав Ставров, ръково-
дил мача на „Славия” 
в Ловеч през есента 
(0:1). При съдийството 
на станалия печално 
известен в славистки-
те среди Христо Рис-

Тодор Колев вече има в 
актива си 43 гола с екипа 
на „Славия” в „А” ПФГ

СТАТИСТИКА
XXX кръг, 16 май 2010
„Берое” - „Славия” 0:1

„Славия”: Ем. Петров, Й. Петков (кап.), Р. Петров, Б. Георгиев 
(46 - Томаш), Ренет, Пеев, Г. Иванов, Дюлгеров, Т. Колев, П. 
Димитров (84 - Дреновички), Вълев (57 - Жуниор).
Голмайстор: Жозе Жуниор (64)
Съдия: Александър Костадинов
Жълти картони: Роберт Петров, Емил Петров
Стара Загора, стадион „Берое” - 3000 зрители.

разликата се получа-
ва поради по-ниската 
посещаемост на дву-
боите със „сините” и 
„червените” през този 
сезон. На практика, 
в останалите мачове 
зрителите и през ми-
налата, и през тази 
година, са постоянна 
величина. По-масово 
стичане на публика 
на стадиона в полите 
на Витоша може да се 
очаква само, когато 
прокламираните от 
години цели наистина 
станат реалност, а не 
само обещание, което 
никога не се изпълня-
ва.

Свободан
АЛЕКСАНДРОВ

I кръг, 10.08.2009 г.
„Спортист” (Своге) – „Славия”1:1

(Колев)
II кръг, 15.08.2009 г.

„Славия” – „Локом” (Мездра)      1:0
(Ал. Младенов)

III кръг, 22.08.2009 г.
„Пирин” – „Славия” 1:0

IV кръг, 30.08.2009 г.
„Славия” – „Левски” 1:3

(Жуниор)
V кръг, 11.09.2009 г.

„Монтана” – „Славия” 2:0
VI кръг, 19.09.2009 г.

„Славия” – „Сливен” 2:1
(Жуниор, Колев)

VII кръг, 26.09.2009 г.
„Ботев” (Пд) - „Славия” 0:1

(Колев)
VIII кръг, 2.10.2009 г.

„Славия” – „Миньор” (Пк)         1:0
(Гонсалес)

IX кръг, 17.10.2009 г.
„Литекс” – „Славия” 1:0

X кръг, 26.10.2009 г.
„Черно море” – „Славия”          1:1

(Жуниор)
XI кръг, 1.11.2009 г.

„Славия” – „Локомотив”(Сф)   0:0
XII кръг, 8.11.2009 г.

ЦСКА – „Славия” 2:0
XIII кръг, 22.11.2009 г.

„Славия” – „Черноморец”     3:2
(Жуниор-3)

XIV кръг, 30.11.2009 г.
„Локомотив” (По) – „Славия”   0:2

(Жуниор-2)
XV кръг, 4.12.2009 г.

„Славия” – „Берое” 3:1
(Дубала-2, Й. Петков)

XVI кръг, 27.02.2010 г.
„Славия” – „Спортист” 1:0

(Алберони)
XVII кръг, 5.03.2010 г.

„Локомотив” (Мз) – „Славия”   0:0
XVIII кръг, 13.03.2010 г.

„Славия” – „Пирин” 0:0
XIX кръг, 20.03.2010 г.

„Левски” – „Славия” 3:0
XX кръг, 24.03.2010 г.

„Славия” – „Монтана” 4:0
(Жуниор-2, Колев, Г.Иванов)
XXI кръг, 28.03.2010 г.

„Сливен” – „Славия” 1:2
(Жуниор, Г. Иванов)

XXII кръг, 4.04.2010 г.
„Славия” – „Ботев” (Пд) 3:0 служ.

XXIII кръг, 9.04.2010 г.
„Миньор” - „Славия” 0:1

(Колев)
XXIV кръг, 14.04.2010 г.

„Славия” - „Литекс” 1:1
(Пеев)

XXV кръг, 17.04.2010 г.
„Славия” – „Черно море”          1:0

(Дюлгеров)
XXVI кръг, 21.04.2010 г.

„Локомотив”(Сф) – „Славия”   0:0
XXVII кръг, 24.04.2010 г.

„Славия” – ЦСКА 1:3
(Попара)

XXVIII кръг, 2.05.2010 г.
„Черноморец” – „Славия”         2:2

(Колев, Вълев)
XXIX кръг, 9.05.2010 г.

„Славия” – „Локомотив” (Пд)   1:3
(Й. Петков)

XXX кръг, 16.05.2010 г.
„Берое” – „Славия” 0:1

(Жуниор)

Витрина на първенството 
за „Славия” – сезон 2009/2010г.

Бр. 5 (106), юни 2010 г. �Обзор

Класиране в „А” ПФГ - пролет 2010г.
отбор	 м	 п	 р	 з	 г.р.	 т.
1.„Литекс”	 15	 11	 2	 2	 31-8	 35
2.„Левски”	 15	 9	 4	 2	 28-10	 31
3. ЦСКА	 15	 7	 6	 2	 27-17	 27
4.„Славия”	 15	 7	 5	 3	 18-13	 26
5.„Черно море”	 15	 7	 5	 3	 21-14	 26
6.„Локомотив”(Сф)	 15	 7	 3	 5	 22-16	 24
7.„Черноморец”	 15	 7	 3	 5	 21-15	 24
8.„Локомотив”(Пд)	 15	 7	 3	 5	 23-19	 24
9.„Пирин”	 15	 5	 6	 4	 20-19	 21
10.„Миньор”	 15	 5	 4	 6	 16-14	 19
11.„Монтана”	 15	 5	 4	 6	 16-18	 19
12.„Сливен”	 15	 5	 3	 7	 16-18	 18
13.„Берое”	 15	 4	 3	 8	 12-19	 15
14.„Локомотив”(Мз)	 15	 3	 5	 7	 14-19	 14
15.„Спортист”	 15	 2	 2	 11	 12-33	 8
16.„Ботев”(Пд)	 15	 0	 0	 15	 0-45	 0

11. Николай Дюлгеров	 620	 12
12. Роберт Петров	 571 8
13. Петър Димитров	 516	 9
14. Николай Петров	 514	 9
15. Атанас Дреновички	 504	 10
16. Богомил Дяков	 458 6
17. Николай Вълев	 393	 9
18. Емил Петров	 180 2
19. Джунейт Яшар 93 2
20. Радослав Рангелов	 90	 1
21. Франсиско Алберони	 52	 1
22. Иван Здравков	 14 1

ОБЩО МАЧОВЕ В „А” ПФГ – 2009/2010 г.
състезател	 игрови минути	 мачове
1. Райс М`Боли	 2250 25
2. Жозе Жуниор	 2023 28
3. Галин Иванов 1994 28
4. Павле Попара 1813 25
5. Тодор Колев	 1774 23
6. Борислав Георгиев	 1755	 23
7. Йордан Петков	 1675 20
8. Богомил Дяков	 1628 19
9. Стив Ренет	 1620 18
10. Николай Дюлгеров	 1484	 22
11. Роберт Петров	 1383 20
12. Николай Петров	 1188	 18
13. Даниел Пеев 1179 14
14. Мартин Кавдански	 890	 10
15. Александър Томаш	 865	 12
16. Радослав Димитров	 737	 10
17. Едуардо Дубала	 541	 13
18. Петър Димитров	 516	 9
19. Атанас Дреновички	 504	 10
20. Джунейт Яшар 442 9
21. Николай Вълев	 393	 9
22. Галин Богданов	 360	 4
23. Александър Младенов	 263	 7
24. Дидак Гонсалес	 261	 6
25. Асен Николов	 249 5
26. Йордан Господинов	 180	 2

Сезон 2009/2010
Класиране:

1. ЦСКА	 6	 4	 2	 0	 14-4	 14
2.„Локомотив”(Сф)	 6	 2	 3	 1	 7-8	 9
3.„Левски”	 6	 2	 1	 3	 7-7	 7
4.„Славия”	 6	 0	 2	 4	 2-11	 2
Резултати: „Славия” - „Левски” 1:3 и 0:3, „Славия” - ЦСКА 0:2 и
1:3, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 0:0 и 0:0, ЦСКА - „Локомотив”
(Сф) 2:2 и 5:1, ЦСКА - „Левски” 2:0 и 0:0, „Локомотив” (Сф) -
„Левски” 2:1 и 2:0

Сезон 2008/2009
Класиране:

1. ЦСКА	 6	 3	 2	 1	 7-6	 11
2.„Левски”	 6	 3	 1	 2	 5-5	 10
3.„Локомотив”(Сф)	 6	 2	 2	 2	 7-5	 8
4.„Славия”	 6	 1	 1	 4	 5-8	 4
Резултати: „Славия” - „Левски” 0:1 и 0:1, „Славия” - ЦСКА 1:2 и
1:2, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 1:0 и 2:2, „Локомотив” (Сф) -
Левски 1:0 и 3:0, ЦСКА - Локомотив (Сф) 1:1 и 1:0, Левски - ЦСКА
2:0 и 1:1.

Сезон 2007/2008
Класиране:

1. ЦСКА	 6	 4	 2	 0	 14-4	 14
2.„Локомотив”(Сф)	 6	 1	 3	 2	 3-5	 6
3.„Левски”	 6	 1	 3	 2	 3-4	 6
4.„Славия”	 6	 1	 2	 3	 3-6	 5
Резултати: „Славия” - „Левски” 0:0 и 1:2, „Славия” - ЦСКА 0:1 и
0:2, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 2:1 и 0:0, ЦСКА - „Левски” 1:0 и
1:1, „Локомотив” (Сф) - „Левски” 0:0 и 1:0, ЦСКА - „Локомотив”
(Сф) 3:1 и 0:0.

Сезон 2006/2007
Класиране:

1.„Левски”	 6	 6	 0	 0	 15-3	 18
2. ЦСКА	 6	 3	 1	 2	 12-5	 10
3.„Локомотив”(Сф)	 6	 1	 2	 3	 8-15	 5
4.„Славия”	 6	 0	 1	 5	 3-15	 1
Резултати: „Славия” - „Левски” 0:2 и 0:3, „Славия” - ЦСКА 1:6 и
0:1, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 1:1 и 1:2, „Левски” - ЦСКА 1:0 и
1:0, „Левски” - „Локомотив” (Сф) 3:0 и 5:3, ЦСКА - „Локомотив”
(Сф) 1:1 и 4:1.

Сезон 2005/2006
Класиране:

1.„Левски”	 6	 4	 2	 0	 14-4	 14
2. ЦСКА	 6	 4	 1	 1	 10-7	 13
3.„Славия”	 6	 1	 1	 4	 7-13	 4
4.„Локомотив”(Сф)	 6	 1	 0	 5	 6-13	 3
Резултати: „Славия” - „Левски” 0:5 и 2:2, „Славия” - ЦСКА 1:2 и
1:2, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 2:0 и 1:2, „Левски” - ЦСКА 1:0 и
1:1, „Левски” - „Локомотив” (Сф) 3:1 и 2:0, ЦСКА - „Локомотив”
(Сф) 2:1 и 3:2.

РЕТРО
Сезон 1989/1990

Класиране:
1. ЦСКА	 6	 2	 2	 2	 12-7	 6
2.„Славия”	 6	 2	 2	 2	 9-9	 6
3.„Левски”	 6	 2	 2	 2	 10-12	 6
4.„Локомотив”(Сф)	 6	 2	 2	 2	 8-11	 6
Резултати: „Славия”- ЦСКА 1:1 и 2:1,„Славия”-„Локомотив”(Сф)
2:2 и 1:2,„Славия”-„Левски”3:1 и 0:2, ЦСКА -„Локомотив”(Сф) 2:0
и 1:2, „Левски” - ЦСКА 0:5 и 2:2, „Локомотив” (Сф) - „Левски” 1:4 и
1:1. По тогавашния регламент за победа се начисляват 2 т.

ДИСЦИПЛИНАТА:
състезател жк чк
Николай Петров	 7	 -
Йордан Петков	 6	 -
Тодор Колев	 6	 -
Николай Дюлгеров	 5	 1
Мартин Кавдански	 5	 -
Райс М`Боли	 4	 -
Галин Иванов	 4	
Роберт Петров	 3	 -
Даниел Пеев	 3	 -
Павле Попара	 3	 -
Борислав Георгиев	 2	 2
Стив Ренет	 2	 -
Петър Димитров	 2	 -
Александър Томаш	 2	 -
Богомил Дяков	 2	 -
Дидак Гонсалес	 2	 -
Джунейт Яшар	 2	 -
Жуниор	 2	 -
Александър Младенов	 2	 1
Емил Петров	 1	 -
Едуардо Дубала	 1	 -
Атанас Дреновички	 1	 -

Николай Вълев	 1	 -
Георги Богданов	 1	 -
Асен Николов	 1	 -
Общо картони:	 70 ж. к.	4 ч. к.

ГОЛМАЙСТОРИТЕ:
състезател есен пролет
общо
Жозе Жуниор	 8	 4	 12
Тодор Колев	 3	 3	 6
Галин Иванов	 0	 2	 2
Йордан Петков	 1	 1	 2
Едуардо Дубала	 2	 0	 2
Павле Попара	 0	 1	 1
Николай Дюлгеров	 0	 1	 1
Даниел Пеев	 0	 1	 1
Николай Вълев	 0	 1	 1
Александър
Младенов	 1	 0	 1
Дидак Гонсалес	 1	 0	 1
Франсиско
Алберони	 0	 1	 1
Забележка: В актива на „Славия” са 
и три служебни гола от победата 

срещу извадения от групата „Ботев” 
(Пд) в XXII кръг

ПУБЛИКАТА:
съперник зрители
ЦСКА	 4000
„Левски”	 3000
„Локомотив”(Пд)	 2500
„Миньор”	 1500
„Локомотив”(Сф)	 1100
„Сливен”	 1000
„Монтана”	 800
„Берое”	 800
„Черноморец”	 700
„Пирин”	 700
„Литекс”	 600
„Черно море”	 600
„Спортист”	 600
„Локомотив” (Мз)	 400
ОБЩО ЗРИТЕЛИ:
18 300 (есен – 8500, пролет - 9800)
Забележка: Данните са според 
изнесените цифри във в.„Славия” 
през сезона.

27. Емил Петров	 180 2
28. Стоян Георгиев	 150	 2
29. Милан Коприваров	 133	 4
30. Радослав Рангелов	 110	 3
31. Франсиско Алберони	 52	 1
32. Томаш Сайдак	 43 2
33. Иван Здравков	 14 1

СЪДИИТЕ:
съдия м п р з жк чк т.
Стефан Спасов	 5	 1	 2	 2	 10	 0	 5
Георги Йорданов	 4	 3	 0	 1	 7	 0	 9
Христо Ристосков	 3	 0	 2	 1	 6	 0	 2
Александър Костадинов	 3	 1	 0	 2	 5	 0	 3
Николай Йорданов	 3	 3	 0	 0	 5	 0	 9
Антон Генов	 2	 1	 1	 0	 8	 0	 4
Радослав Станев	 2	 2	 0	 0	 7	 0	 6
Станислав Тодоров	 2	 0	 1	 1	 7	 1	 1
Мартин Богдев	 1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
Ивайло Бозев	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 3
Ивайло Стоянов	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1
Радан Мирянов	 1	 0	 1	 0	 5	 2	 1
Станислав Ставров	 1	 0	 0	 1	 3	 0	 0

СТОЛИЧНО ПЪРВЕНСТВО
И през този сезон „белите” бяха само 
спарингпартньор на „Левски” и ЦСКА

По повод твърденията в някои медии на
вече бившия треньор на „Славия” Велислав Ву-
цов, че сезонът на водения от него отбор е ус-
пешен, ви предлагаме статистика само от мачо-
вете между столичните отбори от последните 5
години. Вече стана твърде неприятна традиция
„белите” да не могат да се противопоставят се-
риозно на градските си съперници, а взимането
на точки срещу„Левски”и ЦСКА да се превръща
в историческо събитие.

От поместените по-долу резултати се вижда,
че изминалия шампионат е един от най-слаби-
те за „Славия” в столичното първенство. Сла-
вистите нямат победа и вкараха едва два гола
(!) като това им„постижение” по ниска резултат-
ност със сигурност няма аналог за последните
15 години. За сравнение публикуваме резулта-
тите и класирането между същите отбори 20 го-
дини по-рано, по времето, когато самият Вуцов
се подвизаваше по терените като футболист на
„белите”. Изводите от сравнението оставяме на
всеки от вас.

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
ЕСЕН 2010 г.

състезател игрови минути мачове
1. Райс М`Боли	 1170 13
2. Богомил Дяков	 1170 13
3. Павле Попара 1147 15
4. Жуниор	 1069 15
5. Галин Иванов 1025 15
6. Мартин Кавдански	 890	 10
7.Николай Дюлгеров	 864	 10
8. Борислав Георгиев	 857	 11
9. Роберт Петров	 812 12
10. Тодор Колев	 750 9
11. Радослав Димитров	 737	 10
12. Николай Петров	 674	 9
13. Стив Ренет	 630 7
14. Едуардо Дубала	 541	 13
15. Йордан Петков	 505	 7
16. Галин Богданов	 360	 4
17. Джунейт Яшар	 349	 7
18. Александър Младенов	 263	 7
19. Дидак Гонсалес	 261	 6
20. Асен Николов	 249 5
21. Йордан Господинов	 180	 2
22. Стоян Георгиев	 150	 2
23. Милан Коприваров	 133	 4
24. Томаш Сайдак	 43 2
25. Радослав Рангелов	 20	 2

ПРОЛЕТ 2010 г.
състезател игрови минути мачове
1. Даниел Пеев 1179 14
2. Йордан Петков	 1170 13
3. Райс М`Боли	 1080 12
4. Тодор Колев	 1024 14
5. Стив Ренет	 990 11
6. Галин Иванов 969 13
7. Жуниор	 954 13
8. Борислав Георгиев	 898	 12
9. Александър Томаш	 865	 12
10. Павле Попара 666 10

Крайно класиране в „А” ПФГ - сезон 2009/2010г.
отбор м п р з г.р. т.
1.„Литекс”	 30	 22	 4	 4	 59-17	 70
2. ЦСКА	 30	 16	 10	 4	 51-25	 58
3.„Левски”	 30	 17	 6	 7	 57-26	 57
4.„Локомотив”(Сф)	 30	 15	 7	 8	 47-33	 52
5.„Черноморец”	 30	 15	 6	 9	 44-29	 51
6.„Славия”	 30	 14	 8	 8	 34-28	 50
7.„Черно море”	 30	 13	 9	 8	 40-28	 48
8.„Миньор”	 30	 13	 6	 11	 38-26	 45
9.„Пирин”	 30	 11	 10	 9	 34-32	 43
10.„Берое”	 30	 10	 8	 12	 30-36	 38
11.„Монтана” 	 30	 9	 9	 12	 30-37	 36
12.„Локомотив”(Пд)	 30	 9	 6	 15	 36-52	 33
13.„Сливен”	 30	 9	 5	 16	 29-40	 32
14.„Локомотив”(Мз)	 30	 7	 6	 17	 30-48	 27
15.„Спортист”(Сг)	 30	 5	 4	 21	 23-59	 19
16.„Ботев”(Пд)	 30	 1	 4	 25	 12-78	 1

Забележка: От „А” група изпадат отборите на 
„Локомотив” (Мездра), „Спортист” (Своге) и „Ботев” 
(Пловдив)
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Класиране в „А” ПФГ - пролет 2010г.
отбор	 м	 п	 р	 з	 г.р.	 т.
1.„Литекс”	 15	 11	 2	 2	 31-8	 35
2.„Левски”	 15	 9	 4	 2	 28-10	 31
3. ЦСКА	 15	 7	 6	 2	 27-17	 27
4.„Славия”	 15	 7	 5	 3	 18-13	 26
5.„Черно море”	 15	 7	 5	 3	 21-14	 26
6.„Локомотив”(Сф)	 15	 7	 3	 5	 22-16	 24
7.„Черноморец”	 15	 7	 3	 5	 21-15	 24
8.„Локомотив”(Пд)	 15	 7	 3	 5	 23-19	 24
9.„Пирин”	 15	 5	 6	 4	 20-19	 21
10.„Миньор”	 15	 5	 4	 6	 16-14	 19
11.„Монтана”	 15	 5	 4	 6	 16-18	 19
12.„Сливен”	 15	 5	 3	 7	 16-18	 18
13.„Берое”	 15	 4	 3	 8	 12-19	 15
14.„Локомотив”(Мз)	 15	 3	 5	 7	 14-19	 14
15.„Спортист”	 15	 2	 2	 11	 12-33	 8
16.„Ботев”(Пд)	 15	 0	 0	 15	 0-45	 0

11. Николай Дюлгеров	 620	 12
12. Роберт Петров	 571 8
13. Петър Димитров	 516	 9
14. Николай Петров	 514	 9
15. Атанас Дреновички	 504	 10
16. Богомил Дяков	 458 6
17. Николай Вълев	 393	 9
18. Емил Петров	 180 2
19. Джунейт Яшар 93 2
20. Радослав Рангелов	 90	 1
21. Франсиско Алберони	 52	 1
22. Иван Здравков	 14 1

ОБЩО МАЧОВЕ В „А” ПФГ – 2009/2010 г.
състезател	 игрови минути	 мачове
1. Райс М`Боли	 2250 25
2. Жозе Жуниор	 2023 28
3. Галин Иванов 1994 28
4. Павле Попара 1813 25
5. Тодор Колев	 1774 23
6. Борислав Георгиев	 1755	 23
7. Йордан Петков	 1675 20
8. Богомил Дяков	 1628 19
9. Стив Ренет	 1620 18
10. Николай Дюлгеров	 1484	 22
11. Роберт Петров	 1383 20
12. Николай Петров	 1188	 18
13. Даниел Пеев 1179 14
14. Мартин Кавдански	 890	 10
15. Александър Томаш	 865	 12
16. Радослав Димитров	 737	 10
17. Едуардо Дубала	 541	 13
18. Петър Димитров	 516	 9
19. Атанас Дреновички	 504	 10
20. Джунейт Яшар 442 9
21. Николай Вълев	 393	 9
22. Галин Богданов	 360	 4
23. Александър Младенов	 263	 7
24. Дидак Гонсалес	 261	 6
25. Асен Николов	 249 5
26. Йордан Господинов	 180	 2

Сезон 2009/2010
Класиране:

1. ЦСКА	 6	 4	 2	 0	 14-4	 14
2.„Локомотив”(Сф)	 6	 2	 3	 1	 7-8	 9
3.„Левски”	 6	 2	 1	 3	 7-7	 7
4.„Славия”	 6	 0	 2	 4	 2-11	 2
Резултати: „Славия” - „Левски” 1:3 и 0:3, „Славия” - ЦСКА 0:2 и
1:3, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 0:0 и 0:0, ЦСКА - „Локомотив”
(Сф) 2:2 и 5:1, ЦСКА - „Левски” 2:0 и 0:0, „Локомотив” (Сф) -
„Левски” 2:1 и 2:0

Сезон 2008/2009
Класиране:

1. ЦСКА	 6	 3	 2	 1	 7-6	 11
2.„Левски”	 6	 3	 1	 2	 5-5	 10
3.„Локомотив”(Сф)	 6	 2	 2	 2	 7-5	 8
4.„Славия”	 6	 1	 1	 4	 5-8	 4
Резултати: „Славия” - „Левски” 0:1 и 0:1, „Славия” - ЦСКА 1:2 и
1:2, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 1:0 и 2:2, „Локомотив” (Сф) -
Левски 1:0 и 3:0, ЦСКА - Локомотив (Сф) 1:1 и 1:0, Левски - ЦСКА
2:0 и 1:1.

Сезон 2007/2008
Класиране:

1. ЦСКА	 6	 4	 2	 0	 14-4	 14
2.„Локомотив”(Сф)	 6	 1	 3	 2	 3-5	 6
3.„Левски”	 6	 1	 3	 2	 3-4	 6
4.„Славия”	 6	 1	 2	 3	 3-6	 5
Резултати: „Славия” - „Левски” 0:0 и 1:2, „Славия” - ЦСКА 0:1 и
0:2, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 2:1 и 0:0, ЦСКА - „Левски” 1:0 и
1:1, „Локомотив” (Сф) - „Левски” 0:0 и 1:0, ЦСКА - „Локомотив”
(Сф) 3:1 и 0:0.

Сезон 2006/2007
Класиране:

1.„Левски”	 6	 6	 0	 0	 15-3	 18
2. ЦСКА	 6	 3	 1	 2	 12-5	 10
3.„Локомотив”(Сф)	 6	 1	 2	 3	 8-15	 5
4.„Славия”	 6	 0	 1	 5	 3-15	 1
Резултати: „Славия” - „Левски” 0:2 и 0:3, „Славия” - ЦСКА 1:6 и
0:1, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 1:1 и 1:2, „Левски” - ЦСКА 1:0 и
1:0, „Левски” - „Локомотив” (Сф) 3:0 и 5:3, ЦСКА - „Локомотив”
(Сф) 1:1 и 4:1.

Сезон 2005/2006
Класиране:

1.„Левски”	 6	 4	 2	 0	 14-4	 14
2. ЦСКА	 6	 4	 1	 1	 10-7	 13
3.„Славия”	 6	 1	 1	 4	 7-13	 4
4.„Локомотив”(Сф)	 6	 1	 0	 5	 6-13	 3
Резултати: „Славия” - „Левски” 0:5 и 2:2, „Славия” - ЦСКА 1:2 и
1:2, „Славия” - „Локомотив” (Сф) 2:0 и 1:2, „Левски” - ЦСКА 1:0 и
1:1, „Левски” - „Локомотив” (Сф) 3:1 и 2:0, ЦСКА - „Локомотив”
(Сф) 2:1 и 3:2.

РЕТРО
Сезон 1989/1990

Класиране:
1. ЦСКА	 6	 2	 2	 2	 12-7	 6
2.„Славия”	 6	 2	 2	 2	 9-9	 6
3.„Левски”	 6	 2	 2	 2	 10-12	 6
4.„Локомотив”(Сф)	 6	 2	 2	 2	 8-11	 6
Резултати: „Славия”- ЦСКА 1:1 и 2:1,„Славия”-„Локомотив”(Сф)
2:2 и 1:2,„Славия”-„Левски”3:1 и 0:2, ЦСКА -„Локомотив”(Сф) 2:0
и 1:2, „Левски” - ЦСКА 0:5 и 2:2, „Локомотив” (Сф) - „Левски” 1:4 и
1:1. По тогавашния регламент за победа се начисляват 2 т.

ДИСЦИПЛИНАТА:
състезател жк чк
Николай Петров	 7	 -
Йордан Петков	 6	 -
Тодор Колев	 6	 -
Николай Дюлгеров	 5	 1
Мартин Кавдански	 5	 -
Райс М`Боли	 4	 -
Галин Иванов	 4	
Роберт Петров	 3	 -
Даниел Пеев	 3	 -
Павле Попара	 3	 -
Борислав Георгиев	 2	 2
Стив Ренет	 2	 -
Петър Димитров	 2	 -
Александър Томаш	 2	 -
Богомил Дяков	 2	 -
Дидак Гонсалес	 2	 -
Джунейт Яшар	 2	 -
Жуниор	 2	 -
Александър Младенов	 2	 1
Емил Петров	 1	 -
Едуардо Дубала	 1	 -
Атанас Дреновички	 1	 -

Николай Вълев	 1	 -
Георги Богданов	 1	 -
Асен Николов	 1	 -
Общо картони:	 70 ж. к.	4 ч. к.

ГОЛМАЙСТОРИТЕ:
състезател есен пролет
общо
Жозе Жуниор	 8	 4	 12
Тодор Колев	 3	 3	 6
Галин Иванов	 0	 2	 2
Йордан Петков	 1	 1	 2
Едуардо Дубала	 2	 0	 2
Павле Попара	 0	 1	 1
Николай Дюлгеров	 0	 1	 1
Даниел Пеев	 0	 1	 1
Николай Вълев	 0	 1	 1
Александър
Младенов	 1	 0	 1
Дидак Гонсалес	 1	 0	 1
Франсиско
Алберони	 0	 1	 1
Забележка: В актива на „Славия” са 
и три служебни гола от победата 

срещу извадения от групата „Ботев” 
(Пд) в XXII кръг

ПУБЛИКАТА:
съперник зрители
ЦСКА	 4000
„Левски”	 3000
„Локомотив”(Пд)	 2500
„Миньор”	 1500
„Локомотив”(Сф)	 1100
„Сливен”	 1000
„Монтана”	 800
„Берое”	 800
„Черноморец”	 700
„Пирин”	 700
„Литекс”	 600
„Черно море”	 600
„Спортист”	 600
„Локомотив” (Мз)	 400
ОБЩО ЗРИТЕЛИ:
18 300 (есен – 8500, пролет - 9800)
Забележка: Данните са според 
изнесените цифри във в.„Славия” 
през сезона.

27. Емил Петров	 180 2
28. Стоян Георгиев	 150	 2
29. Милан Коприваров	 133	 4
30. Радослав Рангелов	 110	 3
31. Франсиско Алберони	 52	 1
32. Томаш Сайдак	 43 2
33. Иван Здравков	 14 1

СЪДИИТЕ:
съдия м п р з жк чк т.
Стефан Спасов	 5	 1	 2	 2	 10	 0	 5
Георги Йорданов	 4	 3	 0	 1	 7	 0	 9
Христо Ристосков	 3	 0	 2	 1	 6	 0	 2
Александър Костадинов	 3	 1	 0	 2	 5	 0	 3
Николай Йорданов	 3	 3	 0	 0	 5	 0	 9
Антон Генов	 2	 1	 1	 0	 8	 0	 4
Радослав Станев	 2	 2	 0	 0	 7	 0	 6
Станислав Тодоров	 2	 0	 1	 1	 7	 1	 1
Мартин Богдев	 1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
Ивайло Бозев	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 3
Ивайло Стоянов	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1
Радан Мирянов	 1	 0	 1	 0	 5	 2	 1
Станислав Ставров	 1	 0	 0	 1	 3	 0	 0

СТОЛИЧНО ПЪРВЕНСТВО
И през този сезон „белите” бяха само 
спарингпартньор на „Левски” и ЦСКА

По повод твърденията в някои медии на
вече бившия треньор на „Славия” Велислав Ву-
цов, че сезонът на водения от него отбор е ус-
пешен, ви предлагаме статистика само от мачо-
вете между столичните отбори от последните 5
години. Вече стана твърде неприятна традиция
„белите” да не могат да се противопоставят се-
риозно на градските си съперници, а взимането
на точки срещу„Левски”и ЦСКА да се превръща
в историческо събитие.

От поместените по-долу резултати се вижда,
че изминалия шампионат е един от най-слаби-
те за „Славия” в столичното първенство. Сла-
вистите нямат победа и вкараха едва два гола
(!) като това им„постижение” по ниска резултат-
ност със сигурност няма аналог за последните
15 години. За сравнение публикуваме резулта-
тите и класирането между същите отбори 20 го-
дини по-рано, по времето, когато самият Вуцов
се подвизаваше по терените като футболист на
„белите”. Изводите от сравнението оставяме на
всеки от вас.

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
ЕСЕН 2010 г.

състезател игрови минути мачове
1. Райс М`Боли	 1170 13
2. Богомил Дяков	 1170 13
3. Павле Попара 1147 15
4. Жуниор	 1069 15
5. Галин Иванов 1025 15
6. Мартин Кавдански	 890	 10
7.Николай Дюлгеров	 864	 10
8. Борислав Георгиев	 857	 11
9. Роберт Петров	 812 12
10. Тодор Колев	 750 9
11. Радослав Димитров	 737	 10
12. Николай Петров	 674	 9
13. Стив Ренет	 630 7
14. Едуардо Дубала	 541	 13
15. Йордан Петков	 505	 7
16. Галин Богданов	 360	 4
17. Джунейт Яшар	 349	 7
18. Александър Младенов	 263	 7
19. Дидак Гонсалес	 261	 6
20. Асен Николов	 249 5
21. Йордан Господинов	 180	 2
22. Стоян Георгиев	 150	 2
23. Милан Коприваров	 133	 4
24. Томаш Сайдак	 43 2
25. Радослав Рангелов	 20	 2

ПРОЛЕТ 2010 г.
състезател игрови минути мачове
1. Даниел Пеев 1179 14
2. Йордан Петков	 1170 13
3. Райс М`Боли	 1080 12
4. Тодор Колев	 1024 14
5. Стив Ренет	 990 11
6. Галин Иванов 969 13
7. Жуниор	 954 13
8. Борислав Георгиев	 898	 12
9. Александър Томаш	 865	 12
10. Павле Попара 666 10

Крайно класиране в „А” ПФГ - сезон 2009/2010г.
отбор м п р з г.р. т.
1.„Литекс”	 30	 22	 4	 4	 59-17	 70
2. ЦСКА	 30	 16	 10	 4	 51-25	 58
3.„Левски”	 30	 17	 6	 7	 57-26	 57
4.„Локомотив”(Сф)	 30	 15	 7	 8	 47-33	 52
5.„Черноморец”	 30	 15	 6	 9	 44-29	 51
6.„Славия”	 30	 14	 8	 8	 34-28	 50
7.„Черно море”	 30	 13	 9	 8	 40-28	 48
8.„Миньор”	 30	 13	 6	 11	 38-26	 45
9.„Пирин”	 30	 11	 10	 9	 34-32	 43
10.„Берое”	 30	 10	 8	 12	 30-36	 38
11.„Монтана” 	 30	 9	 9	 12	 30-37	 36
12.„Локомотив”(Пд)	 30	 9	 6	 15	 36-52	 33
13.„Сливен”	 30	 9	 5	 16	 29-40	 32
14.„Локомотив”(Мз)	 30	 7	 6	 17	 30-48	 27
15.„Спортист”(Сг)	 30	 5	 4	 21	 23-59	 19
16.„Ботев”(Пд)	 30	 1	 4	 25	 12-78	 1

Забележка: От „А” група изпадат отборите на 
„Локомотив” (Мездра), „Спортист” (Своге) и „Ботев” 
(Пловдив)
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 Безличните години 
в историята на „Сла-
вия” се нижат една 
след друга. Посредс-
твеността се наслагва 
със страшна сила, пуб-
ликата вече не вярва в 
отбора си. Позициите 
на най-стария клуб у 
нас изглеждат загубе-
ни. Хиляди привър-
женици на „белите” от 
цялата страна не жела-
ят дори да чуят за лю-
бимия си отбор, още 
по-малко да посетят 
футболен мач с учас-
тието на ПФК „Славия” 
1913 АД. Погледнато 
реално няма абсолют-
но никакви индика-
ции, че нещо в близко 
или далечно бъдеще 
може да се промени в 
положителна насока. 
„Левски” и ЦСКА лес-
но побеждават футбо-
листите в бели екипи, 
стадионът в полите на 
Витоша пустее. Карти-
на, за която са мечтали 
много от съперниците 
и враговете на клуба 
през годините. Ситуа-
ция, която буди срам 
във всички многоброй-
ни и истински запалян-

ковци на „Славия”. Като 
тези, помагащи за при-
веждането на клубния 
стадион в нормален 
вид. Като други, които 
по обясними причини 
не подкрепят настоя-
щия „бял” тим, но 

носят идеята 
„Славия” 

в сърцата си. Като тре-
ти, които живеят зад 
граница и всяка събота 
или неделя отделят от 
ценното си време, за 
да наблюдават по теле-
визията или в интернет 
изявите на футболис-
тите в бяло.

Сезон 2009/2010 за-
върши много разоча-
роващо за столичния 
клуб – шесто място в 
„А” група и отпадане 
от непретенциозния 
„Чавдар” (Етрополе) 
на четвъртфиналите в 
турнира за купата на 
България. Трагичното 
бе, че „белите” отстъпи-
ха след изпълнение на 
дузпи от втородивизи-
онния клуб в момент, 
когато всички основни 
конкуренти вече бяха 

напуснали турнира за 
националната купа. На 
мача в Етрополе пък в 
работен ден присъс-
тваха повече от 250 
фенове на „Славия” 
– индикация, че поне 
част от публиката на 
отбора ще се завърне 
при успешен край на 
сезона и спечелване 
на купата на страната. 
Това не се случи. За-
палянковците, отново 
повярвали за няколко 
часа на любимия си от-
бор, напуснаха стади-
она на „Чавдар” много 
разочаровани. Това се 
случи на 31 март, само 
10 дни след поредното 
унищожително фиаско 
срещу „Левски” с 0:3.

Загубите от „сините” 
и от ЦСКА се трупат 
една след друга. Вина-
ги след поредното по-
ражение от тези „гран-
дове” се намират хи-
ляди причини, изпол-
звани като извинение 
за случващото се. Но 
интересното е, че ни-
кога не се прави нищо 
предварително, за да 
бъдат избегнати тези 
загуби. Не се предпри-

След поредния 
посредствен сезон

жители, част от които 
също могат да бъдат 
запалени по „бялата” 
идея при добри игри и 
победи срещу „Левски” 
и ЦСКА. Потенциалът в 
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винаги ще бъде такъв, 
защото става дума за 
София и в частност за 
„Славия”. Въпросът е 
този потенциал да бъде 
използван по предна-
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не само 

като много добро 
пожелание 

на страниците на клуб-
ното издание на най-
стария отбор в Бълга-
рия. 

Новият сезон 
2010/2011 ще бъде мно-
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чаен. Колко стадиона 
ще вземат лиценз, за да 
може на тях да се про-
веждат мачове от „А” 
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ще бъде сред малкото 
съоръжения, на които 
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мачове от родния фут-
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ще успее да се 
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да се случи поредно-
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Хората, които про-
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ментите, в които ста-
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специални, дори и 
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Асен ДАСКАЛОВ 

Кога отново 
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ще събере много 
публика на мач 
между „белите” 
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ема и нищо, за да бъде 
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от публиката, за раз-
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Отборът на „Славия” 
остави зад гърба 
си един шампио-

нат, в които славата бе 
така близо, но малодуши-
ето за пореден път про-
вали момчетата в „бяло”. 
Най-старият роден клуб 
бе на път да спечели 
първия си трофей от 15 
години, но болезнено 
за феновете отпадна на 
четвъртфинал в турнира 
за Купата на България от 
непретенциозния „Чав-
дар” (Етрополе). „Белите” 
изпуснаха историческа 
възможност да се върнат 
на върха в йерархията на 
футбола ни и лекомис-
лено нанесоха дълбока 
рана в сърцата на най-
верните си привържени-
ци. Обидата за феновете 
на „Славия” остава, гор-
чилката никога няма да 
бъде преглътната.

Стартът 
бе отчайващ

„Славия” започна се-
зона с лека програма и 
основателно се очаква-
ше отборът да спечели 9 
точки до първото столич-
но дерби с вечния съпер-
ник „Левски” в 4-тия кръг. 
Нищо подобно не се слу-
чи – „белите” направиха 
разочароващо 1:1 на ста-
диона в квартал „Надеж-
да” с новака „Спортист”, 
измъкнаха 1:0 с гол от 
дузпа в последната ми-
нута при домакинството 
си на „Локо” (Мездра) и се 
отърваха само с едно по-
падение във вратата си 
при „гостуването” си на 
„Пирин” на неутралния 
стадион в Кюстендил. 
Ръководеният от новия 
треньор Велислав Вуцов 
тим, стряскаше дори не-
утралните наблюдатели с 
явната липса на изграден 
стил в играта си. Блъска-
нето и мачкането на топ-
ката и съперника, и от-
рицателния брой голови 
положения, създавани на 
мач, пък бяха характерна 
негова черта. Куриозно 
се стигна дори до там 
Жуниньо да ликува за 
отбелязания във вратата 
на „сините” почетен гол, 
все едно е вкарал шам-
пионското попадение 
за отбора си. Несъстоя-
телността на състава бе 
разкрита и в Монтана, а 
изненадващо след дву-
боя Джуниър прозря, че 
тимът прогресирал... Все 
пак след серия от три 

поредни победи срещу 
средняци, опълчението 
на „белите” и блестящият 
М`Боли не издържаха в 
Ловеч и отстъпиха с 0:1. 
Този мач, като че ли сло-
жи точка на „белите” ам-
биции да влязат в Европа 
през парадния вход на 
първенството.

Пикът бе победата 
над „Локомотив”

В края на есента от-
борът все пак започна да 
придобива игрови облик, 
като изигра най-добрия 
си мач за сезона при по-
бедата с 2:1 за купата над  
„Локомотив” в „Надежда”. В 
паузата преди подновява-
нето на шампионата пре-
зидентът Венцеслав Сте-
фанов реши да развърже 
кесията в преследването 
на европейската си мечта 
и на „Овча Купел” пристиг-
наха класни за български-
те стандарти футболисти 
като Петър Димитров и 
Даниел Пеев. Първият 
обаче тотално се провали, 
а играта на по-малкия брат 
на Георги Пеев бе на при-
ливи и отливи. „Славия” 
получи тежък удар с по-
редната контузия на хал-
фа Франсиско Алберони, 
който вкара победния гол 
срещу „Спортист” в първия 
пролетен кръг, но пропус-
на остатъка от сезона и не 
можа да помогне на съот-
борниците си в най-реши-
телните двубои. 

Шампионатът оконча-
телно бе отписан след без-
личните равенства в Мезд-
ра и срещу „Пирин” у дома, 

за да се пристъпи към 
„план купа”. А шансовете 
„белите” да триумфират с 
трофея бяха огромни. Фа-
воритите „Литекс” и „Левс-
ки” отпаднаха в по-ранен 
етап, а ЦСКА се провали 
в Стара Загора. Пътят към 
отличието бе разчистен, 
оставаше само „белите” 
да протегнат ръце и да го 
вземат. 

Агонията 
в Етрополе 
провали сезона

Но след 120 безрезул-
татни минути на стадиона 
в балканския град всичко 
бе зачеркнато с лека ръка. 
Пропуските на Попара и 
Николай Петров от бялата 
точка хвърлиха в отчаяние 
над 250 фена на „Славия”, 
дошли да подкрепят лю-
бимците си срещу „Чав-
дар”. Този отбор така и не 
успя да надскочи себе си, 
липсата на манталитет на 
победител лъсна грозно 
в двубоя, който трябваше 
да бъде спечелен на всяка 
цена. Останалото бе до-
играване на сезона пред 
тягостното мълчание на 
празните трибуни, час-
тични фойерверки като 
равенството с 9 души с 
„Черноморец” в Бургас и 
предизвестената срамна 
загуба с 1:3, за да се спаси 
„Локомотив” (Пловдив). 

Въпреки всички натру-
пани негативи, „светли-
на в тунела” все пак има. 
„Славия” намери своя най-
добър страж, след години-
те на шампионската титла 

и феноменалния Здравко 
Здравков. Райс М`Боли 
пази като лъв под рамката 
на вратата, демонстрира 
изключителен рефлекс и 
бе обявен за №1 на поста 
си в шампионата. Силните 
изяви на алжиреца с френ-
ски паспорт му донесоха 
повиквателна за нацио-
налния тим за шампионата 
в ЮАР и дори пробен пе-
риод в английския гранд 
„Манчестър Юнайтед”, 
където също оцениха ка-
чествата му. В защита на 
левия бек в края на сезона 
бе наложен юношата на 
клуба Атанас Дренович-
ки, който след първите си 
колебливи изяви, пасна 
като „дялан камък” в про-
блемната зона, понрави се 
с непримиримостта, хъса 
си и атаките по крилото, 
давайки нагледен пример, 
каква е ползата от нала-
гане на собствени кадри 
в представителния тим. В 
атака пък блесна талан-
тът на бразилеца Жуниор, 
отбелязал 12 попадения 
през сезона. С малко по-
вече подкрепа от съотбор-
ниците си и подходяща 
игрова схема, която да му 
дава повече свобода, ка-
риоката спокойно може 
да достигне и до „кота 20” 
в бедния ни откъм качес-
твени защитници роден 
шампионат. 

Отборът има 
потенциал за 
успехи

За разлика от предиш-
ни сезони, сега „Славия” 

почти не остави шанс на 
средняците и печелеше 
рутинни победи срещу 
отбори от калибъра на 
„Черноморец”, „Берое”, 
„Сливен” и „Миньор”. За 
съжаление отново в де-
рбитата „белите” играха 
страхливо, отбранително 
и повече се стремяха да 
не допуснат попадение 
във вратата си. От 8-те 
„мача на истината” срещу 
„Левски”, ЦСКА, „Литекс” и 
„Локомотив” (София), бяха 
спечелени едва 3 точки?! 
В шестте двубоя с така 
наречените „грандове” от 
призовата тройка, „Сла-
вия” допусна 5 загуби, а го-
ловата разлика е направо 
потресаваща – 3:13! Оче-
видно е, че успехите на 
стадиона в квартал „Овча 
Купел” няма да дойдат, 
докато тимът не се отърси 
от комплекса си за мало-
ценност, в мачовете, ко-
ито на практика решават 
шампионата. Това важи в 
особено силна степен за 
сблъсъците срещу „сини” 
и „червени”. В тях, докато 
не получеха гол във вра-
тата си, „белите” не искаха 
да минат центъра, иници-
ативата бе предоставяна 
без бой, а желанието за 
победа явно си оставаше 
в приказките преди мача. 
А отборът има добър по-
тенциал и при правилна 
работа футболисти като 
М`Боли, Петков, Галин 
Иванов, Пеев, Алберони, 
Жуниор и Колев могат да 
играят качествен и ре-
зултатен футбол. Първата 
правилна стъпка към но-
вия облик на „Славия” бе 
направена, антифутболът 
на Вуцов бе изметен от 
съблекалните на стадио-
на. Наследникът му Велев 
бе приет без фанфари, но 
и с нотка на неизказани 
надежди. Този треньор е 
ставал шампион в кари-
ерата си, и дали това не е 
правилният човек, които 
ще изведе „белите” там 
където им е мястото? А ис-
торията е доказала – то е 
на върха!

Калоян АТАНАСОВ

Играчите на „Славия” 
нямаха много поводи за 
радост през сезона 

 снимка: Sportal.bg

Сезонът на 
изгубените надежди
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Въпреки всички натру-
пани негативи, „светли-
на в тунела” все пак има. 
„Славия” намери своя най-
добър страж, след години-
те на шампионската титла 

и феноменалния Здравко 
Здравков. Райс М`Боли 
пази като лъв под рамката 
на вратата, демонстрира 
изключителен рефлекс и 
бе обявен за №1 на поста 
си в шампионата. Силните 
изяви на алжиреца с френ-
ски паспорт му донесоха 
повиквателна за нацио-
налния тим за шампионата 
в ЮАР и дори пробен пе-
риод в английския гранд 
„Манчестър Юнайтед”, 
където също оцениха ка-
чествата му. В защита на 
левия бек в края на сезона 
бе наложен юношата на 
клуба Атанас Дренович-
ки, който след първите си 
колебливи изяви, пасна 
като „дялан камък” в про-
блемната зона, понрави се 
с непримиримостта, хъса 
си и атаките по крилото, 
давайки нагледен пример, 
каква е ползата от нала-
гане на собствени кадри 
в представителния тим. В 
атака пък блесна талан-
тът на бразилеца Жуниор, 
отбелязал 12 попадения 
през сезона. С малко по-
вече подкрепа от съотбор-
ниците си и подходяща 
игрова схема, която да му 
дава повече свобода, ка-
риоката спокойно може 
да достигне и до „кота 20” 
в бедния ни откъм качес-
твени защитници роден 
шампионат. 

Отборът има 
потенциал за 
успехи

За разлика от предиш-
ни сезони, сега „Славия” 

почти не остави шанс на 
средняците и печелеше 
рутинни победи срещу 
отбори от калибъра на 
„Черноморец”, „Берое”, 
„Сливен” и „Миньор”. За 
съжаление отново в де-
рбитата „белите” играха 
страхливо, отбранително 
и повече се стремяха да 
не допуснат попадение 
във вратата си. От 8-те 
„мача на истината” срещу 
„Левски”, ЦСКА, „Литекс” и 
„Локомотив” (София), бяха 
спечелени едва 3 точки?! 
В шестте двубоя с така 
наречените „грандове” от 
призовата тройка, „Сла-
вия” допусна 5 загуби, а го-
ловата разлика е направо 
потресаваща – 3:13! Оче-
видно е, че успехите на 
стадиона в квартал „Овча 
Купел” няма да дойдат, 
докато тимът не се отърси 
от комплекса си за мало-
ценност, в мачовете, ко-
ито на практика решават 
шампионата. Това важи в 
особено силна степен за 
сблъсъците срещу „сини” 
и „червени”. В тях, докато 
не получеха гол във вра-
тата си, „белите” не искаха 
да минат центъра, иници-
ативата бе предоставяна 
без бой, а желанието за 
победа явно си оставаше 
в приказките преди мача. 
А отборът има добър по-
тенциал и при правилна 
работа футболисти като 
М`Боли, Петков, Галин 
Иванов, Пеев, Алберони, 
Жуниор и Колев могат да 
играят качествен и ре-
зултатен футбол. Първата 
правилна стъпка към но-
вия облик на „Славия” бе 
направена, антифутболът 
на Вуцов бе изметен от 
съблекалните на стадио-
на. Наследникът му Велев 
бе приет без фанфари, но 
и с нотка на неизказани 
надежди. Този треньор е 
ставал шампион в кари-
ерата си, и дали това не е 
правилният човек, които 
ще изведе „белите” там 
където им е мястото? А ис-
торията е доказала – то е 
на върха!

Калоян АТАНАСОВ

Играчите на „Славия” 
нямаха много поводи за 
радост през сезона 

 снимка: Sportal.bg

Сезонът на 
изгубените надежди
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Дублираща група

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

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

Юноши старша възраст „А”

Крайно класиране, Зона „София”
(първа шестица)

1. „Славия” 22 65:23 52 т.
2. „Чавдар” 22 54:24 49
3. „Левски” 22 54:18 46
4. ЦСКА 22 42:24 37
5. „Локомотив” 22 46:39 34
6. „Вихрен” 22 29:26 32

Държавно първенство
1/8-финали

„Етър” – „Черно море” 0:4 и 0:4
„Левски” – „Добруджа” 4:1 и 1:0
„Видима Раковски” – „Славия” 0:0 и 1:0
„Арда” – „Чавдар” 0:0 и 1:2
„Ботев 2002” – „Светкавица" 1:0 и 1:3
„Сливен” – „Локомотив” (Сф) 2:1 и 0:1

„Черноморец” – „Локо”(Мз)      3:0 сл. и 3:0 сл.
ЦСКА – „Локомотив”Пд 1:1 и 2:2

Подчертаните отбори се класират 
за ¼-финал

Юноши старша възраст „Б”

29 кръг
„Железница” – „Ботев 57” 3:2
„Н. Искър 2005” – „Септември” 0:6
„Костинброд” – „Локо 101” 0:3
„Обеля” – „Левски-Рак.” 1:1
ЦСКА – „Нови Искър”  4:2
„Левски” – „Витоша”  7:0

30 кръг 
„Славия” – ЦСКА  2:1
„Н. Искър” – „Левски-Рак.” 1:6
„Обеля” – „Костинброд” 3:0
„Локо 101” – „Н.Искър 2005” 1:0
„Септември” – „Левски” 0:3
„Ботев 57” – „Академик” 4:2

Крайно класиране
(първа шестица)

1. „Славия” 26 76:9 71
2. „Левски” 26 99:17 67
3. „Левски-Рак” 26 77:24 55
4. ЦСКА 26 45:23 53
5. „Септември” 26 73:25 50
6. „Железница” 26 56:34 44

Елитна юношеска група

27 кръг 
ЦСКА – „Видима-Раковски” 0:3
„Славия” – „Чавдар”  1:4
„Литекс” – „Сливен”  2:1

„Черноморец” – „Черно море” 1:1
„Пирин” – „Локомотив (Пд)” 1:1
почива – „Пирин 2001” 
„Левски” – „Ботев”  3:1
„Локомотив” (Сф) – „Берое” 3:0

28 кръг
„Видима-Рак” – „Локо” (Сф) 1:1
„Берое” – „Левски”  1:4
„Ботев” - почива
„Пирин 2001” – „Пирин” 0:0
„Локо” (Пд) – „Черноморец” 1:2
„Черно море” – „Литекс” 0:2
„Сливен” – „Славия”  0:1
„Чавдар” - ЦСКА   2:0

29 кръг 
„Чавдар” – „Видима-Раковски” 5:0
ЦСКА – „Сливен”  4:0
„Славия” – „Черно море” 1:2
„Литекс” – „Локомотив” (Пд) 10:1
„Черноморец” – „Пирин 2001” 2:0
„Пирин” – „Ботев”  1:1
почива – „Берое”
„Левски” – „Локомотив” (Сф) 0:1

30 кръг 
„Видима-Раковски” – „Левски” 0:1 
„Локомотив” (Сф) - почива
„Берое” – „Пирин”  0:1
„Ботев” – „Черноморец” 2:0
„Пирин 2001” – „Литекс” 0:4
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 1:1
„Черно море” – ЦСКА  3:0
„Сливен” – „Чавдар”   0:3

Крайно класиране
(първа шестица)

Класиране

1. „Чавдар” 28 63:22 65 т.

2. „Литекс” 28 85:21 65
3. „Левски” 28 64:26 64
4. „Ботев” 28 64:33 56
5. „Черноморец” 28 53:30 55
6. „Сливен” 28 57:39 45
-----
8. „Славия” 28 39:41 34

Юноши младша възраст „Б” 

26 кръг 
„Обеля” – „Витоша”  3:5
„Левски” – „Чавдар”  3:0
„Локо 101” – „Кремиковци” 0:3
„Септември” – ЦСКА  0:1
„Ботев 57” – „Левски-Рак.” 0:0
„Локомотив” – „Академик” 5:2

27 кръг 
„Костинброд” – „Ботев 57” 1:0
„Левски-Рак.” – „Септември” 3:0
ЦСКА – Локомотив 101” 7:1
„Кремиковци” – „Чавдар” 0:15
„Обеля” – Левски”  0:7
„Витоша” – „Славия”  1:8

28 кръг 
„Левски” – „Славия”  3:2
„Обеля” – „Кремиковци” 3:5
„Чавдар” – ЦСКА  2:1
„Локо 101” – „Левски-Рак.” 0:8
„Септември” – „Костинброд” 5:1
„Ботев 57” – „Академик” 6:1

29 кръг 
„Локомотив” – „Ботев 57” отл.
„Академик” – „Септември” 2:4
„Костинброд” – „Локо 101” 7:0
„Левски-Рак.” – „Чавдар” 0:0

В школата се работи модерно,         „доказателствата” тренират с Велев

Малките слависти се влагат винаги на сто процента в 
тренировките, доказва го и това занимание на набор-95

Детско-юношеска-
та школа на „Славия” 
и през този сезон до-
каза, че е една от най-
продуктивните и ка-

чествени в страната. 
Основна предпоставка 
за успехите на всички 
формации на „бели-
те” бе изградената от 

клуба прекрасна тре-
нировъчна база, която 
привлича таланти от 
всички райони на сто-
лицата. Директорът на 

ДЮШ Владимир Ива-
нов и треньорският 
състав Радослав Геор-
гиев, Красимир Ме-
чев, Христиан Войнов, 

Милчо Евтимов, Еми-
лиан Павлов и Ивайло 
Семерджиев наложиха 
нови и модерни мето-
дики в тренировъчния 
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ЦСКА – „Обеля”4:0
„Кремиковци” – „Славия” 0:11

30 кръг
„Витоша” – „Кремиковци” 2:0
„Славия” – ЦСКА  3:0 сл.
„Обеля” – „Левски-Рак.” 1:2
„Чавдар” – „Костинброд” 7:0
„Локо 101” – „Академик” 1:4
„Септември” – „Локомотив” 1:1

Крайно класиране
(първа шестица)

1. „Левски” 26 141:16 71
2. „Славия” 26 149:15 70
3. „Чавдар” 25 87:13 56
4. „Левски-Рак” 26 66:19 56
5. ЦСКА 25 75:24 54
6. „Локомотив” 26 97:29 50

Деца „А”

20 кръг 
„Левски-Рак.” – „Н. Искър” 7:0
„Септември” – „Славия” 0:4
„Вихър” – „Академик”  0:3
ЦСКА – „Елит”   6:1
„Локомотив” – „Левски” 0:2

21 кръг
„Локомотив” – ЦСКА  0:3
„Елит” – „Вихър”   0:0
„Витоша” - „Септември” 0:7
„Славия” – „Левски-Рак.” 6:0
„Н. Искър” – „Чавдар”  0:10

22 кръг 
„Чавдар” – „Славия”  1:3

„Левски-Рак.” – „Витоша” 5:0
„Септември” – „Академик” 4:0
„Вихър” – „Локомотив”  0:3
ЦСКА – „Левски”  1:0

23 кръг 
„Левски” – „Вихър”  11:0
„Академик” – „Левски-Рак.” 0:3
„Витоша” – „Чавдар”  0:11
„Славия” – „Н. Искър”  3:0 сл.

24 кръг 
„Н. Искър” – „Витоша”  1:0
„Чавдар” – „Академик”  5:0
„Левски-Рак.” – „Елит”  4:1
„Септември” – „Локомотив” 2:2
„Вихър” – ЦСКА   0:5

25 кръг 
„Левски” – „Септември” 4:0
„Локомотив” – „Левски-Рак.” 0:3
„Елит” – „Чавдар”  0:3
„Академик” – „Н. Искър” 3:0
„Витоша” – „Славия”  0:8

26 кръг 
„Славия” – „Академик”  10:0
„Н. Искър” – „Елит”  0:6
„Чавдар” – „Локомотив” 4:0
„Левски-Рак.” – „Левски” 0:5
„Септември” – ЦСКА  0:3

Крайно класиране
(първа шестица)

1. ЦСКА 22 117:5 61
2. „Левски” 22 140:6 61
3. „Славия” 22 115:13 54
4. „Чавдар” 22 92:26 48
5. „Левски-Рак” 22 71:34 40
6. „Септември” 22 64:37 31

Държавно първенство
1/8-финали

„Спартак” (Пд) - „Левски Рак.” 4:0
„Чавдар” - „Ботев” (Вр) 3:0 
„Марица” (Пд) - „Етър” 3:0
„Черноморец” - „Литекс” 3:1 
„Славия” - „Сливен”  4:1
ЦСКА - „Черно море”   1:0
„Левски” - „Светкавица” 7:0

Жребии за ¼-финалите
срещите са на 14 и 18 юни

“Спартак” (Пд) – „Славия”
„Векта” – „Левски”
„Литекс” - ЦСКА
„Марица” – „Чавдар”

Деца „Б”

25 кръг 
„Костинброд” – „Локомотив” 0:1
„Левски-Рак.” – „Елит”  3:0
ЦСКА – „Лъвчета”  3:2
„Кремиковци” – „Септември” 0:3
„Локо 101” – „Левски”  0:5
„Славия” – „Люлин”  10:0

26 кръг 
„Интер” – „Славия”  0:12
„Левски” – „Чавдар”  2:0
„Локо 101” – „Кремиковци” 3:0
„Септември” – ЦСКА  2:4
„Лъвчета” – „Левски-Рак.” 0:1
„Елит” – „Костинброд”  0:3
„Локомотив” – „Академик” 5:0

27 кръг
„Локомотив” – „Интер”  6:1
„Академик” – „Елит”  3:0
„Костинброд” – „Лъвчета” 3:0

„Левски-Рак.” – „Септември” 2:1
ЦСКА – „Локо 101”  3:1
„Кремиковци” – „Чавдар” 0:3
„Люлин” – „Левски”  0:12

28 кръг
„Левски” – „Славия”  1:0
„Люлин” – „Кремиковци” 3:0
„Чавдар” – ЦСКА  2:1
„Локо 101” – „Левски-Рак.” 2:8
„Септември” – „Костинброд” 2:2
„Лъвчета” – „Академик” 2:0
„Елит” – „Локомотив”  0:3

29 кръг 
„Елит” – „Интер”   0:3
„Локомотив” – „Лъвчета”
„Академик” – „Септември” 4:1
„Костинброд” – „Локо 101” 5:1
„Левски-Рак.” – „Чавдар” 1:0
ЦСКА – „Люлин”  3:0
„Кремиковци” – „Славия” 0:3

30 кръг 
„Интер” – „Левски”  1:9
„Славия” – ЦСКА  3:0
„Люлин” – „Левски-Рак.” 0:9
„Чавдар” – „Костинброд” 2:0
„Локо 101” – „Академик” 2:3
„Септември” – „Локомотив” 1:2
„Лъвчета” – „Елит”  3:0

Крайно класиране
(първа шестица)

1. „Левски” 28 151:6 73
2. „Славия” 28 163:24 71
3. „Чавдар” 28 124:15 70
4. ЦСКА 28 85:16 65
5. „Левски-Рак” 28 103:14 64

В школата се работи модерно,         „доказателствата” тренират с Велев
процес. Бе обърнато 
сериозно внимание 
и на психологическа-
та работа с младите 
футболисти и добрите 
резултати логично не 
закъсняха. Формации-
те на „белите” домини-
раха в столичните пър-
венства и зона „София”, 
като юношите старша 
възраст „А” и „Б” завър-
шиха първи в групите 
си, изпреварвайки ос-
новните си конкуренти 
софийският „Левски” и 
„Чавдар” (Етрополе). 
За съжаление старша 
„А” не успя да защити 
миналогодишната си 
титла, отпадайки още 
на осминафинала на 
републиканското пър-
венство от „Видима-
Раковски”. След нулево 
реми при гостуването 
си в Севлиево, славис-
тите натикаха на ре-

ванша съперниците си 
в наказателното поле, 
но изпуснаха дузина 
положения, включи-
телно и дузпа, а в пос-
ледствие си вкараха и 
нелеп автогол за 0:1. 

Отборът на Ме-
чев от набор`92 пък 
изигра изключително 
силен пролетен по-
лусезон и доказа, че 
е добре обигран за 
следващото предиз-
викателство – репуб-
ликанската юношеска 
група до 19 години, 
която ще стартира от 
новия сезон. Като част 
от подготовката тимът 
ще се опита да спече-
ли традиционния тур-
нир „Юлиян Манзаров” 
през лятото. 

Формацията в елит-
ната ни група се пред-
стави на приливи и от-
ливи, но след като бе 

поета от наставника 
Войнов, определено 
бе постигнат прогрес 
в играта и резултатите. 
Все пак е нужна селек-
ция от 4-5 футболисти, 
които да вдигнат кла-
сата на състава. 

Позитивно бе пред-
ставянето на младша 
възраст „Б” и деца „Б”, 
които след жестока 
битка до последния 
кръг останаха втори, 
съответно на точка и 
две след „сините”, като 
и двата тима завърши-
ха с по-резултатни на-
падения. 

Деца „А” пък достиг-
наха до ¼-финалите на 
държавното първенс-
тво, а съперникът там 
– „Спартак” (Пловдив), 
може да бъде преодо-
лян, въпреки че спе-
чели първия двубой с 
2:0. 

Основната цел на 
ДЮШ на „Славия”, ос-
вен доминация на 
всички фронтове, е да 
изгражда подготвени 
и можещи играчи за 
представителния тим. 
В школата на най-ста-
рия роден клуб има 
много талантливи 
деца, но за съжаление, 
когато се достигне до 
ниво мъжки отбори, 
досега те не получа-
ваха достатъчно шанс 
за изява. Това бе и 
основната причина 
президентът на клуба 
Венцеслав Стефанов 
да се раздели с до-
сегашния старши-тре-
ньор на първия отбор 
Велислав Вуцов. Но-
вият наставник Емил 
Велев повика 8 юноши 
на първата трениров-
ка на тима, а заедно с 
Дреновички, Гущеров 

и Мечев рожбите на 
„бялата” школа стана-
ха 11, което е отличен 
атестат за работата в 
основите, от където 
трябва да се изгражда 
един модерен футбо-
лен клуб. Минев, Огня-
нов, Георгиев, Богда-
нов, Мартинов, Здрав-
ков, Иванов и Ахмед 
вече демонстрираха 
безспорния си талант 
и потенциал за раз-
витие, дано проявят 
силен характер, воля 
и желание, и да изча-
кат търпеливо шанса 
си да блеснат с „белия” 
екип. Защото всички 
ние искаме „славист-
ките” сърца да туптят 
на стадиона в „Овча 
Купел”. Там, където е 
техният дом.
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ЦСКА – „Обеля”4:0
„Кремиковци” – „Славия” 0:11

30 кръг
„Витоша” – „Кремиковци” 2:0
„Славия” – ЦСКА  3:0 сл.
„Обеля” – „Левски-Рак.” 1:2
„Чавдар” – „Костинброд” 7:0
„Локо 101” – „Академик” 1:4
„Септември” – „Локомотив” 1:1

Крайно класиране
(първа шестица)

1. „Левски” 26 141:16 71
2. „Славия” 26 149:15 70
3. „Чавдар” 25 87:13 56
4. „Левски-Рак” 26 66:19 56
5. ЦСКА 25 75:24 54
6. „Локомотив” 26 97:29 50

Деца „А”

20 кръг 
„Левски-Рак.” – „Н. Искър” 7:0
„Септември” – „Славия” 0:4
„Вихър” – „Академик”  0:3
ЦСКА – „Елит”   6:1
„Локомотив” – „Левски” 0:2

21 кръг
„Локомотив” – ЦСКА  0:3
„Елит” – „Вихър”   0:0
„Витоша” - „Септември” 0:7
„Славия” – „Левски-Рак.” 6:0
„Н. Искър” – „Чавдар”  0:10

22 кръг 
„Чавдар” – „Славия”  1:3

„Левски-Рак.” – „Витоша” 5:0
„Септември” – „Академик” 4:0
„Вихър” – „Локомотив”  0:3
ЦСКА – „Левски”  1:0

23 кръг 
„Левски” – „Вихър”  11:0
„Академик” – „Левски-Рак.” 0:3
„Витоша” – „Чавдар”  0:11
„Славия” – „Н. Искър”  3:0 сл.

24 кръг 
„Н. Искър” – „Витоша”  1:0
„Чавдар” – „Академик”  5:0
„Левски-Рак.” – „Елит”  4:1
„Септември” – „Локомотив” 2:2
„Вихър” – ЦСКА   0:5

25 кръг 
„Левски” – „Септември” 4:0
„Локомотив” – „Левски-Рак.” 0:3
„Елит” – „Чавдар”  0:3
„Академик” – „Н. Искър” 3:0
„Витоша” – „Славия”  0:8

26 кръг 
„Славия” – „Академик”  10:0
„Н. Искър” – „Елит”  0:6
„Чавдар” – „Локомотив” 4:0
„Левски-Рак.” – „Левски” 0:5
„Септември” – ЦСКА  0:3

Крайно класиране
(първа шестица)

1. ЦСКА 22 117:5 61
2. „Левски” 22 140:6 61
3. „Славия” 22 115:13 54
4. „Чавдар” 22 92:26 48
5. „Левски-Рак” 22 71:34 40
6. „Септември” 22 64:37 31

Държавно първенство
1/8-финали

„Спартак” (Пд) - „Левски Рак.” 4:0
„Чавдар” - „Ботев” (Вр) 3:0 
„Марица” (Пд) - „Етър” 3:0
„Черноморец” - „Литекс” 3:1 
„Славия” - „Сливен”  4:1
ЦСКА - „Черно море”   1:0
„Левски” - „Светкавица” 7:0

Жребии за ¼-финалите
срещите са на 14 и 18 юни

“Спартак” (Пд) – „Славия”
„Векта” – „Левски”
„Литекс” - ЦСКА
„Марица” – „Чавдар”

Деца „Б”

25 кръг 
„Костинброд” – „Локомотив” 0:1
„Левски-Рак.” – „Елит”  3:0
ЦСКА – „Лъвчета”  3:2
„Кремиковци” – „Септември” 0:3
„Локо 101” – „Левски”  0:5
„Славия” – „Люлин”  10:0

26 кръг 
„Интер” – „Славия”  0:12
„Левски” – „Чавдар”  2:0
„Локо 101” – „Кремиковци” 3:0
„Септември” – ЦСКА  2:4
„Лъвчета” – „Левски-Рак.” 0:1
„Елит” – „Костинброд”  0:3
„Локомотив” – „Академик” 5:0

27 кръг
„Локомотив” – „Интер”  6:1
„Академик” – „Елит”  3:0
„Костинброд” – „Лъвчета” 3:0

„Левски-Рак.” – „Септември” 2:1
ЦСКА – „Локо 101”  3:1
„Кремиковци” – „Чавдар” 0:3
„Люлин” – „Левски”  0:12

28 кръг
„Левски” – „Славия”  1:0
„Люлин” – „Кремиковци” 3:0
„Чавдар” – ЦСКА  2:1
„Локо 101” – „Левски-Рак.” 2:8
„Септември” – „Костинброд” 2:2
„Лъвчета” – „Академик” 2:0
„Елит” – „Локомотив”  0:3

29 кръг 
„Елит” – „Интер”   0:3
„Локомотив” – „Лъвчета”
„Академик” – „Септември” 4:1
„Костинброд” – „Локо 101” 5:1
„Левски-Рак.” – „Чавдар” 1:0
ЦСКА – „Люлин”  3:0
„Кремиковци” – „Славия” 0:3

30 кръг 
„Интер” – „Левски”  1:9
„Славия” – ЦСКА  3:0
„Люлин” – „Левски-Рак.” 0:9
„Чавдар” – „Костинброд” 2:0
„Локо 101” – „Академик” 2:3
„Септември” – „Локомотив” 1:2
„Лъвчета” – „Елит”  3:0

Крайно класиране
(първа шестица)

1. „Левски” 28 151:6 73
2. „Славия” 28 163:24 71
3. „Чавдар” 28 124:15 70
4. ЦСКА 28 85:16 65
5. „Левски-Рак” 28 103:14 64

В школата се работи модерно,         „доказателствата” тренират с Велев
процес. Бе обърнато 
сериозно внимание 
и на психологическа-
та работа с младите 
футболисти и добрите 
резултати логично не 
закъсняха. Формации-
те на „белите” домини-
раха в столичните пър-
венства и зона „София”, 
като юношите старша 
възраст „А” и „Б” завър-
шиха първи в групите 
си, изпреварвайки ос-
новните си конкуренти 
софийският „Левски” и 
„Чавдар” (Етрополе). 
За съжаление старша 
„А” не успя да защити 
миналогодишната си 
титла, отпадайки още 
на осминафинала на 
републиканското пър-
венство от „Видима-
Раковски”. След нулево 
реми при гостуването 
си в Севлиево, славис-
тите натикаха на ре-

ванша съперниците си 
в наказателното поле, 
но изпуснаха дузина 
положения, включи-
телно и дузпа, а в пос-
ледствие си вкараха и 
нелеп автогол за 0:1. 

Отборът на Ме-
чев от набор`92 пък 
изигра изключително 
силен пролетен по-
лусезон и доказа, че 
е добре обигран за 
следващото предиз-
викателство – репуб-
ликанската юношеска 
група до 19 години, 
която ще стартира от 
новия сезон. Като част 
от подготовката тимът 
ще се опита да спече-
ли традиционния тур-
нир „Юлиян Манзаров” 
през лятото. 

Формацията в елит-
ната ни група се пред-
стави на приливи и от-
ливи, но след като бе 

поета от наставника 
Войнов, определено 
бе постигнат прогрес 
в играта и резултатите. 
Все пак е нужна селек-
ция от 4-5 футболисти, 
които да вдигнат кла-
сата на състава. 

Позитивно бе пред-
ставянето на младша 
възраст „Б” и деца „Б”, 
които след жестока 
битка до последния 
кръг останаха втори, 
съответно на точка и 
две след „сините”, като 
и двата тима завърши-
ха с по-резултатни на-
падения. 

Деца „А” пък достиг-
наха до ¼-финалите на 
държавното първенс-
тво, а съперникът там 
– „Спартак” (Пловдив), 
може да бъде преодо-
лян, въпреки че спе-
чели първия двубой с 
2:0. 

Основната цел на 
ДЮШ на „Славия”, ос-
вен доминация на 
всички фронтове, е да 
изгражда подготвени 
и можещи играчи за 
представителния тим. 
В школата на най-ста-
рия роден клуб има 
много талантливи 
деца, но за съжаление, 
когато се достигне до 
ниво мъжки отбори, 
досега те не получа-
ваха достатъчно шанс 
за изява. Това бе и 
основната причина 
президентът на клуба 
Венцеслав Стефанов 
да се раздели с до-
сегашния старши-тре-
ньор на първия отбор 
Велислав Вуцов. Но-
вият наставник Емил 
Велев повика 8 юноши 
на първата трениров-
ка на тима, а заедно с 
Дреновички, Гущеров 

и Мечев рожбите на 
„бялата” школа стана-
ха 11, което е отличен 
атестат за работата в 
основите, от където 
трябва да се изгражда 
един модерен футбо-
лен клуб. Минев, Огня-
нов, Георгиев, Богда-
нов, Мартинов, Здрав-
ков, Иванов и Ахмед 
вече демонстрираха 
безспорния си талант 
и потенциал за раз-
витие, дано проявят 
силен характер, воля 
и желание, и да изча-
кат търпеливо шанса 
си да блеснат с „белия” 
екип. Защото всички 
ние искаме „славист-
ките” сърца да туптят 
на стадиона в „Овча 
Купел”. Там, където е 
техният дом.
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Първата официал-
на значка на „Славия” 
е произведена в Авс-
трия, а малко по-къс-
но се появява и нейна 
реплика, направена в 
Чехия. Точната година 
на производството им 
не е уточнена, но меже 
да се отнесе в периода 
1919-1920 година. Две-
те значки се различа-
ват по вида закопчалка, 
на втората е гравирано 
и името на произво-
дителя. Има известна 
разлика в буквите на 
плетеницата, породена 
от различните матри-
ци. Централното „С” на 
австрийската значка 
е по-голямо и заобле-
но, докато в чешката 
версия то е по-про-

По следите на 
„белите” значки

В миналия брой ви 
срещнахме с най-го-
лемия колекционер 
на значки в Бълга-
рия Бончо Тодоров, 
който притежа-
ва няколко хиляди 
броя. Като запален 
славист, той из-
ключително много 
се гордее с пълната 
сбирка от 44 екс-
поната, свързани с 
историята на „бе-
лия” клуб. Сега ще 
представим някои 
от уникатите в ко-
лекцията му, които 
имат твърде любо-
питна история. 

дълговато. Известните 
значки от австрийска-
та серия, притежавани 
от българи са само 3-4. 
„Чешката плетеница” 
пък се намира в Бъл-
гария. Цената е около 
200 лева. Абревиату-
рата „СКС” означава 
„Спортен клуб „Сла-
вия“. Навремето е било 
модерно да се препли-
тат буквите в хералди-
чески гербове, каквато 
е и първата емблема 
на „белите“.

Но най-интересна 
е друга значка на „бе-
лия” клуб. Тя попада в 
Бончо Тодоров на сре-
ща на колекционери в 
град Ада (до Нови Сад). 

Тя е с българското и 
югославското знаме. 
Родният трикольор е 
поставен като лентич-
ка, а сръбското знаме 
е завито като кокарда 
около значката. Не се 
знае по какъв повод е 
издадена, може би за 
приятелски мач или 
спортно събитие. Най-
вероятно е това да е 
бил „Славянския тур-
нир”, който се провеж-
да на няколко пъти и в 
него от българска стра-
на неизменно участва 
„Славия”. Първото му 
издание е в Белград 
през 1926 година. В 
следващите години 
надпреварата става из-

вестна като „Турнир 
на Славянското 

единство”. Пос-
ледната й про-
ява е през 1935 
година, когато 
„белият” отбор 
печели купата 

и става неин ве-
чен притежател. 

Самият трофей, 
изработен от масив-

но сребро с мраморна 
основа, се продаваше 
в началото на ХХІ век 
в известен столичен 
антиквариат, но бе от-
купен от неизвестно 
и до сега лице, и така 
загубен за славистката 
история...

Редно е да се уточ-
ни и още нещо за кон-
кретната значка. Пре-
ди Девети септември 
1944 година българс-
ките значки са били на 
спортните дружества, 
а не на футболните 
клубове. В югославс-
ката изработка в чер-
ния триъгълник има 
някаква особена боя, 
която се рони и знач-
ката изглежда като мо-
зайка. Дори с нарушен 

емайл тя е уникална, 
защото няма подобен 
познат аналог. Иначе 
емблемите на „Славия” 
от този период са с 
кръга и триъгълника, 
но без годината на ос-
новаване на клуба. То-
доров вижда значката 
с двата трикольора 
случайно в колекци-
ята за размяна, която 
е подготвил един фа-
лерист. Той се оказва 
бивш футболист с 3 
мача в националния 
отбор на Югославия, 
а името му е Раня Хир-
ман. Господин Хирман 
вече се е бил ориенти-
рал към събиране на 
музикални значки. То-
доров пита славният 
ветеран „Какво искате 
за нея?“ и получава 
отговор „А вие откъде 
сте?“ Щом разбира, че 
колегата му е бълга-
рин, Хирман директно 
му подарява значката 
и заявява, че тя трябва 
да се съхранява за там, 
за където е направена, 
при славистите. Тодо-
ров отговаря на жеста 
с бутилка коняк „Плис-
ка“, която сърбинът 
приема с удоволствие. 
Хирман споделя, че 
значката е правена за 
някои от мачовете на 
„Славия“ в западната 
ни съседка, което пот-
върждава версията, 
че най-вероятно става 
въпрос за споменатия 
по-горе турнир. 

Подготви екип 
на в. „Славия”

Австрийската плетеница (вляво) 
и значката от Чехия

Безспорно, ако някой сла-
вист или фалерист, погледне 
значката на „Строител” едва 
ли може да я асоциира с нещо 
свързано с най-стария роден 
клуб. Петолъчка в цвят бордо, 
вписана в кръг, с буквата „С” в 
центъра и надпис отдолу „ДСО” 
едва ли е най-точната препрат-
ка към традиции на най-стария 
роден клуб. Прилича по скоро 
на партиен символ или на емб-
лемата на друг столичен отбор 
ЦСКА, откъдето те може и да са 
заимствали своята. Единствено 
неизменното „С” в центъра на 
композицията, може да е ня-
каква препратка към „Славия”, 
но то в случая е първата буква 

от тогавашното име на „белия” 
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болистите от отбора 
от 70-те и 80-те години 
Ваньо Костов, Милчо 
Евтимов, Андрей Же-
лязков и Чавдар Цвет-
ков. Събирахме се на 
рожденни дни, на пос-
рещания на нова годи-
на. Друг бивш футбо-
лист на отбора – Вик-
тор Йонов, ми подари 
фланелката си. Ходил 
съм на гости в Михаил 
Мишев, Александър 
Шаламанов и Симеон 
Симеонов”.

Бате Мони не спести 
и критиките си за на-
стоящото представяне 
на отбора и към клуб-
ното ръководство. 

„В последно време 
постоянно сме шести. 

Трудно е да се под-
държа многобройна 
публика, когато няма 
успехи. Най-болно ми 
е, че срещу „Левски” и 
ЦСКА не играем фут-
бол. В света няма дру-
го ръководство, освен 
това на „Славия”, което 
не иска на стадиона да 
има много публика. В 
последно време дори 
се превърнахме в при-
ют за трудоустроени 
левскари, което е най-
срамно. Въпреки това 
докато съм жив ще 
подкрепям „Славия”. 

Бялата магия
Симеон

Григоров: 

„Един ден, когато 
бях малко дете, гледах 
мач по телевизията. 
Играеха „сините” и „бе-
лите”. Тогава си избрах 
„Славия” и започнах 
да подкрепям отбора. 
Спомням си открива-
нето на настоящия клу-
бен стадион през 1964 
година. Беше нещо 
грандиозно за времето 
си. Имаше повече от 35 
хиляди зрители на мач 
срещу „Академик” (Со-
фия). Покрай мен дори 
баща ми стана запален 
славист”, започва раз-
каза си Бате Мони.

„Ходил съм и на ста-
рото игрище на отбо-
ра. В онези години пуб-
ликата ни беше голяма, 
поне колкото тази на 
„Левски”. Един ден, ко-
гато бях на 17 години, 
ме пратиха да купя 
олио и се върнах чак 
след 15 дни вкъщи. С 
приятели отидохме на 
мач на „белите” в Бур-
гас. Пътувахме с един 
„Москвич”, а у нас не 
знаеха къде съм. След 
този случай вече ни-
кога не купувам олио”, 
говори в шеговит тон 
привърженикът на „бя-
лата” идея.

Бате Мони разкри и 
някои от най-паметни-
те мачове на „Славия”, 
на които е присъствал. 
Разказа и за колорита 
на многобройната сла-
вистка публика.

„Славия” е религия. 
Обсеби ли те, няма 
пускане. Никога няма 
да забравя мачовете 
със „Сервет” (Женева), 
„Страсбург” и „Глазгоу 
Рейнджърс”. Тогава 

играхме полуфинал в 
турнира за Купата на 
носители на национал-
ни купи. Първата пуб-
лика с шалчета и зна-
мена в България е тази 
на „Славия”. Спомням 
си знамето с лика на 
Александър Шалама-
нов. Запалянковците 
на „белите” от Перник и 
Радомир бяха едни от 
най-колоритните. Ид-
ваха с транспаранти и 

хоругви с 
емблемата на 
„Славия” 

и вдигаха отделни бук-
ви, с които изписваха 
името на "белия" от-
бор. Винаги сме има-
ли големи традиции и 
голяма публика, но ни 
е липсвало голямото 
клубно ръководство. 
И тогава е имало уре-
дени мачове, но много 
често биехме „Левски” 
и ЦСКА. Дори, когато 
не бяхме в челото на 
класирането, пак по-
беждавахме тези отбо-
ри. Когато бием „сини” 
и „червени” побежда-
ва спортът. Успехите 
срещу тях ни крепяха. 
Няма град, в който да 
не сме ходили заради 
„Славия”, разпалено 
говори поклонникът 
на „бялата” идея за три-
умфите срещу най-го-
лемите съперници на 
най-стария български 
клуб. 

Симеон Григоров 
има и своите близ-
ки контакти с редица 
спортисти, свързани с 
историята на „Славия”: 
„Бяхме близки с фут-

„Славия” е религия”
дори при това обеди-
нение си запазихме 
публиката и тради-
циите. Отношенията 
между нас и „желез-
ничарския” клуб не 
се развалиха. През 
1975 година, отново 
бяхме самостоятелни, 
и тогава победихме 
„червено-черните” 
на финала за купата 
на Съветската армия. 
Изоставахме с 1:2 че-
тири минути преди 
края, бяхме и с човек 
по-малко, но благо-
дарение на Божидар 
Григоров и Андрей 
Желязков обърнахме 
развоя на събитията 
и спечелихме с 3:2”, 
спомня си Бате Мони 
за един от най-памет-
ните мачове в истори-
ята на „белите”. 

„Когато станахме 
шампиони през 1996 
година не ни се вяр-
ваше. Беше се слу-
чило нещо наистина 
голямо. Но след това 
сме постоянно пети-
шести и няма какво 
да поддържа славис-
ткия дух. Освен това 
не е имало и бенефис 
за нито един от голе-
мите футболисти от 
състава. Клубът ви-
наги е патил заради 
ръководството си. 
Славистите сме олим-
пийски шампиони по 
търпение и спокойс-
твие, и винаги ще си 
подкрепяме отбора, 
и ще отстояваме по-
зицията си. Доказа-
но е, че музикант, 
калайджия и славист 
се ражда, не се ста-
ва”, категоричен е 
„белият” привърже-
ник, изработил със 
собствени средства и 
подарил стотици зна-
мена, хиляди кален-
дарчета, химикалки, 
кибрити, чинии и 
всякакви други мате-
риали с емблемата на 
„Славия”.

Целта ми е 

хората отново да 
върнат любовта си 

към отбора. С изработ-
ката на рекламни мате-
риали се опитвам отно-
во да запаля приятелите 
по „бялата” магия и да 
поддържам идеята за 
„Славия” жива. 

Най-срамно беше, ко-
гато нашите дадоха мача 
на „Спартак” (Варна) на-
връх рождения ден на 
клуба. Тогава си тръгнах 
още на почивката, а ху-
бавият празник беше 
предварително разва-
лен. Тази година ни под-
несоха купата на Бълга-
рия на тепсия, както се 

казва направо на „Бъкс-
тон”. Но не се протегнах-
ме от „Овча купел”, за да 
си я приберем”, разказ-
ва Бате Мони за някои 
от тъжните моменти в 
историята на „белите” в 
последното десетиле-
тие.

Симоен Григоров 
разказа и за абсурдното 
обединение на „Славия” 
с „Локомотив” (София) 
по време на комунисти-
ческия режим в Бълга-
рия.

„По онова време бях-
ме в лошо ведомство, но 

В рубриката "Бялата магия" продължава
ме да ви представяме известни привържени
ци на „Славия”. Днес ви срещаме със Симеон 
Григоров, за чиито календарчета, които той 
прави за любимия си клуб ви разказахме в 
последния брой. Бате Мони споделя за страст
та си към отбора, за радостните мигове и за 
трудното настояще на „белите”. Славист от 
близо половин век той е видял десетки памет
ни мачове на любимия отбор през годините.

Симеон Григоров в слависткия кът в дома си  
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„Очертава се много 
силна година” - това 
са думите, с които ме 
посрещна с усмивка 
шефът на „бялата” фех-
товка Жеко Маринов. 
Той е човекът, който 
вече доста години се 
грижи да поддържа 
жив духа на този спорт 
в „Славия”. Признава, 
че е болен славист и 
би направил всичко, 
което зависи от него, 
любимият му клуб да 
просперира. Щастлив 
е, че и през тази годи-
на поводите за радост 
не са малко.

Голямата звезда не 
само на „Славия”, но 
и на българската фех-
товка като цяло - 23-
годишният Добрин 
Гьонов, зае 

3-то място 
на турнир за 
Световната купа 

в Техеран (Иран) в 
началото на 2010 г. 
Отново в същата над-
превара, но на със-
тезание в турската 
столица Истанбул ня-
колко месеца по-къс-
но, Гьонов се нареди 
14-ти. Тези успехи да-
ват надежда за добро 
представяне на евро-
пейското първенство 
в Лайпциг (15-20 юли), 
а също и шансове за 
извоюване на олим-
пийска виза за игрите 
в Лондон през 2012 г. 
Съвсем естествено, 

Сабльорите на „Славия” 
са жадни 
за нови 
успехи

Добрин Гьонов е голямата надежда на българската фехтовка за олимпийска квота за игрите в Лондон през 2012 година

Гьонов е основен фа-
ворит за златото в дъ-
ржавното първенство 
за мъже, което ще се 
състои на 3 и 4 юли в 
София. Към медали-
те гледа и друг негов 
съотборник - Ивайло 
Симеонов, на когото 
също много се разчи-
та като основен състе-
зател в „белия” клуб.

Добрата новина 
от последните дни 
за женската сабя в 
„Славия” е картотеки-
рането на Маргарита 
Чомакова, която се 
сдоби с български 
паспорт, а вече и с 
право да представя 
„белите”. 22-годишна-
та Маргарита е дъще-
ря на треньора Геор-
ги Чомаков. Тя следва 
в Германия и също 
е една от надеждите 
за олимпийска квота 
за игрите на Острова 
след две години. Ос-
таналите момичета, 
които доскоро бяха 

ядрото на отбора на 
„белите”, също продъ-
лжават своето обра-
зование, доста от тях 
- зад граница. Ману-
ела Велинова следва 
в Падуа (Италия), Бо-
рислава Борисова е 
в испанската столица 
Мадрид, а Радина То-
кин - в Дания. Всички 
те продължават да 
бъдат състезателки на 
„Славия” и национал-
ния отбор и въпреки 
трудностите успя-
ват да пристигнат за 
важните състезания у 
нас.

Достойни техни на-
следници са сестрите 
Георгиеви - 15-годиш-
ната Теа и по-голяма-
та и сестра Анна. Тий-
нейджърката Теа успя 
да се пребори за зла-
тото в надпреварите 

в три възрастови 
групи

при девойките до 15 

г., при кадетките до 
17 г. и във възрасто-
вата група до 20 г. Тя 
демонстрира качест-
вата си и на междуна-
роден турнир в Бурса 
(Турция). От 11 нации 
участници Теа се на-
реди на второ място 
при кадетките до 17 
г., а отборно българ-
ският отбор извоюва 
купата на турнира.

Успехите на „бяла-
та” школа във фехтов-
ката са плод на 

голямата любов 
и всеотдайната 
работа

на треньорите в ус-
ловия, далеч от нор-
малните. Трениров-
ките се провеждат 
на националния ста-
дион „Васил Левски” 
в малка зала, чийто 
график просто пре-
лива и едва успява 
да събере трениров-
ките на 16-те столич-

ни клуба! „Изключи-
телно благодарни 
сме за подкрепата, 
разбирането и помо-
щта, която ни оказва 
ръководството на 
Обединения спортен 
клуб „Славия” в лице-
то на председателя 
Владимир Симеонов” 
- категоричен е пре-
зидентът на „белия” 
клуб по фехтовка 
Жеко Маринов. „Успе-
хите ни не биха били 
възможни без тази 
подкрепа”. Всеотдай-
ността на самия Ма-
ринов и качествата 
му като треньор бяха 
оценени и от  новото 
ръководство на Бъл-
гарската федерация 
по фехтовка, което 
му гласува доверие (с 
пълно единодушие!) 
да продължи да ра-
боти като национа-
лен треньор в сабята 
за всички възрасти.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ
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Отборът по хокей 
на трева за мъже 
„Славия 2005” обра 
всички възможни 
трофеи в тазгодиш-
ната надпревара. 
Първо през зимата 
славистите стана-
ха първенци в зала, а 
сега добавиха и две-
те отличия в шам-
пионата на откри-
то. 

В първенството от-
борът на „белите” бе 
просто неудържим, 
като тимът завърши се-
зона без нито една за-
губа. Съставът воден от 
Симеон Илиев бе една 
чудесна сплав от опит 
и младост, и доказа по 
категоричен начин пре-
възходството си у нас. 
Славистите допуснаха 
попадения в своята 
мрежа само в две сре-
щи, което е поредното 
свидетелство за абсо-
лютната им хегемония. 

В тазгодишното дъ-
ржавно първенство 
взеха участие шест 
тима: софийските пред-
ставители: „Академик”, 
„Локомотив”, МГУ, НСА 
и „Славия 2005”, както и 
отборът на „Баните” от 
едноименното родоп-
ско село. Регламентът 
предвиждаше да се иг-
рае на принципа всеки 
срещу всеки по веднъж. 
Отборите заели места 
от първо до трето про-
дължават надпреварата 
в група „А”, а останалите 
в група „Б”. Тук отново 

Златен дубъл за „белите”! успяваха да преодолеят 
стража на студентите. 
Докато това не стори 
Милуш Стоянов след 
изпълнение на заучено 
положение. Сетне голо-
вете за „белите” просто 
заваляха: Веселин Чо-
паринов, Георги Цен-
ков и Григор Стоянов, 
също записаха имената 
си сред реализаторите. 
Възпитаниците на НСА 
върнаха две попадения 
и крайният резултат  
бе фиксиран на 4:2 за 
„белите”. Новите шам-
пиони започнаха праз-
ненствата още преди 
официалното награж-
даване като се окъпаха 
в шампанско. Купата бе 
връчена на капитана на 
тима Калоян Христов 
(Кълката) под мощните 
възгласи на хокеистите 
на „Славия 2005” – от 
Дунава до Дарданелите 
– само „белите”.

Още не зарадвали се 
на триумфа си, славис-
тите имаха нов повод 
за радост. На 13 юни 
хокеистите в бяло три-
умфираха и с купата 
на страната. Във фина-
ла, състоял се отново 
нa игрището на НСА, 
възпитаниците на тре-
ньора Симеон Илиев 
надделяха над тима на 
НСА с 5:2. Отборът на 
„Славия 2005”стигна до 
успеха след три гола на 
Йордан Цветков и по 
едно попадение на Ми-
луш Стоянов и Даниел 
Валявичарски. Поред-
ният успех на „белите” 
затвърди позицията на 
клуба като номер едно 
в хокея у нас.  

Съставът на „Сла-
вия 2005” при-
ключи достойно 

участието си в Шампион-
ската лига–Челиндж-4. На 
проявата състояла 
се в курортния 
комплекс Албена 
от 21 до 24 май славис-
тите заеха трета позиция. 
„Белите” бяха дебютанти 
в надпреварата и я започ-
наха с победа. Успехът с 
2:1 над финландския пър-
венец „Сейнайоки Юнай-
тед” дойде след голове 

на Веселин Чопаринов и 
Йордан Цветков. Мачът 
със следващия съперник 
„Сенквице” от Словакия 
започна великолепно 

след като гол на Виктор 
Максимов даде аванс на 
българския отбор. Уви в 
този равностоен мач се 
стигна до загуба с 1:2, ко-
ето означаваше, че „бели-
те” ще спорят за бронза. В 
малкия финал те надигра-

ха с 4:0  „Крингша” (Норве-
гия). Головете реализира-
ха Йордан Цветков, който 
се разписа на два пъти, Да-
ниел Валевичарски и Ве-

селин Чо-
рапинов. 
Шампион 

на турнира стана "Ийгълс"  
(Гибралтар). 

Много висока оценка 
за великолепната ор-
ганизация на проявата 
заслужи президентът на 
„Славия 2005” Антони Ва-
канов. 

ди славистите, логично 
след есенния дял на 
шампионата попадна-
ха в група „А”. Там пос-
ледваха нови два успе-
ха с 2:0 над първенеца 
за 2009 година НСА  над 
състава на „Баните” с 2:1. 
Отново първо място в 
подреждането и пътят 
към финала бе открит. 
Съперник там бе дълго-
годишният шампион на 
страната НСА. Заключи-
телния двубой се игра 
на 16 май, като арена 
на сблъсъка бе теренът 
на студентите. Макар 
излезли в ролята на аб-
солютен фаворит със-
тезателите на „Славия 
2005” срещнаха добре 
организираната игра на 
своите опоненти. Дъл-
го време славистите не 

От това заучено положение падна първият славистки гол във финала на държавното 
първенство дело на Милуш Стоянов.                 Снимки: Божидар Илиев

„Белите” хокеисти с поредните златни медали този сезон

Шампионско шампанско за 
тима на „Славия 2005”

СлавиСтите завършиха трети в 
шампионСката лига–Челиндж-4 разширен състав 

на отбора на „Славия 
2005”: Александър Хрис-
тов, Веселин Чопаринов, 
Виктор Максимов, Георги 
Ценков, Григор Стоянов, 
Даниел Валявичарски, 
Желю Герасимов, Илия 
Стоянов, Йордан Цветков, 
Калоян Христов, Калоян 

Янев, Кристиян Пасков, 
Марио Георгиев, Мартин 
Трифонов, Милуш Стоя-
нов, Никола Ваканов, Ни-
колай Маринов, Николай 
Средков, Радослав Грос-
ков, Светослав Петков, 
Станислав Кучелиев, Сто-
ян Стоянов, Явор Виденов 
и Янислав Янакиев.

се играе всеки срещу 
всеки, като класиралите 
се на първите две места 
в елитната група играят 

на финал, а третият спо-
ри за бронза с първе-
неца на втория ешелон. 
След разгромни побе-
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Ватерполистите на 
„Славия” спечели-
ха бронзов медал 

в тазгодишния държавен 
шампионат за мъже. Успехът 
идва след тригодишна пауза 
и е общо 21-ви медал за „бе-
лия” клуб в историята. Това е 
шесто бронзово отличие за 

Славистите останаха 
с бронз отчайващ аванс от пет гола, 

като резултатът е 4:9. Сла-
вистите се вдигат на щурм и 
„бялата” лавина доказва кла-
сата си като секунди преди 
края на светлинното табло 
свети равенството 10:10. 
Уви, щастието се усмихва на 
ЦСКА и с  11:10 те печелят 
мача, а с това и виза за фи-
налния двубой. Че „армейци-
те” са преодолим съперник 
си пролича още в първия 
кръг на надпреварата в ба-
сейн „Диана”, тогава „белите” 
ватерполисти надделяха в 
един изключително драма-
тичен мач с 10:9. Загубата 

със 7:13 от „Черно море”, оба-
че предопредели участието 
на славистите в малкия фи-
нал. Съперник в срещата за 
бронзовите медали бе друг 
варненски тим – „Дръзки”. 

Тук състезателите на 
„Славия” доказаха пълното 
си превъзходство и записаха 
разгромни победи. В София 
„белите” ликуваха след 20:11, 
а в морската ни столица, ма-
кар по-трудно отново стиг-
наха до успеха 16:12. С тези 
два категорични резултата, 
възпитаниците на Иван Ко-
вачев спечелиха бронзовите 
медали.   

Отборът на „Славия” за сезон 2009/10 година. От ляво на дясно първи ред-клекнали: 
Радослав Шереметски, Деан Димитров, Евгени Цонев, Ангел Кукушев и Кирил Начев. 
Втори ред прави: Христо Енчев, Борис Иванов, Георги Бакърчев, Иван Ковачев (треньор), 
Раде Виденов, Васил Миленов, Ангел Бенински, Атанас Маринов и Виктор Апостолов

Треньорът на мъж-
кия отбор на „Славия” 
също направи анализ 
на представянето на 
тима и разкри инте-
ресни подробности от 
ежедневието на съста-
ва:

„Целите пред мъжкия 
тим на „Славия” тази го-
дина бяха доста високи, 
уви изпълнихме ги на-
половина. Спечелихме 
квалификацията и се 
класирахме за финалната 
четворка. След първия 
кръг три отбора бяхме 
с еднакви точки и шан-
совете пред всички бяха 
големи. Амбицията ни бе 
да заемем едно от първи-
те две места и да играем 
във финалния плейоф 
за титлата. Във Варна и 
двете срещи с основните 
ни съперници ги загуби-
хме с по един гол. Дано 
догодина да постигнем 
повече. През този сезон 
тренировките ни се про-
веждаха всеки ден от 20 
до 21 часа на басейн „Ди-
ана”. Посещаемостта не е 
голяма, защото една част 
от състезателите работят, 
а други учат и трудно се 
събираме целият отбор 
всеки път. Както е извес-
тно няма професионални 

ватерполисти у нас. Общо 
взето материалната база 
е в окаяно състояние. 
Това налага да се вмест-
ваме всички клубове от 
София на една четвърт от 
басейна. 

Отборът ни е сплав 
от опит и младост, наред 
със състезатели с дълго-
годишен стаж в тима има 
и млади ватерполисти,  
някои от които станаха 
преди две години шам-
пиони за юноши старша 
възраст. 

В състава има добър 
колектив. Лошото е, че за-
ради проблемите, които 
споменах и по-горе свър-
зани с тренировъчния 
процес, трудно можем 
да правим тренировки 
свързани с тактически ра-
зигравания просто, защо-
то не се събираме винаги 
в пълен състав.”

Специално за чи-
тателите на в. „Сла-
вия” председателят 
на „белия” клуб Стоян 
Александров направи 
анализ на изминалия 
сезон и коментира си-
туацията в „Славия”: 

„Хубаво е, че тази 
година отново сме 
сред призьорите, за-
щото в последните две 
първенства бяхме все 
пети. Лошото е, че сега 
много малко не ни до-
стигна да се класираме 
и за финалите. Но до-
година ще сме още по-
силни. Ще привлечем 
към тима двама-трима 

състезатели, с което 
отборът ще може да 
гони и титлата. 

Радвам се, че вече 
в мъжкия тим се ут-
върждават доста наши 
юноши, част, от които 
са от отбора, който 
стана държавен пър-
венец за юноши стар-
ша възраст през 2008 
година. В школата се 
работи много добре. 
Имаме отбори във 
всички възрастови гру-
пи. И в републиканския 
календар славистите 
участваме със състави 
за деца, момчета, юно-
ши младша и старша 
възраст. Има приемс-
твеност между различ-
ните отбори. От юноши 
младша някои момчета 

се състезават и в стар-
шата възраст. Това е и 
целта, както и от стар-
шата възраст да се по-
дават състезатели за 
мъжкия отбор на „Сла-
вия”. По двама-трима 
души годишно, да се 
влеят в първия състав 
за нашите условия е 
достатъчно. Но уви, 
доста трудно можем 
да задържим момчета-
та да останат в спорта, 
когато завършат учи-
лище. Високи приходи 
в нашия спорт просто 
няма как да им се под-
сигурят и те нормално 
избират друга профе-
сия. Основен проблем 
пред родната водна 
топка си остава амать-
оризма. "

Стоян Александров: 
„Догодина ще сме 

още по-силни”

славистите, които могат да се 
гордеят и с пет титли, а цели 
десет пъти пък са оставали 
със сребърните медали. 

От тази гледна точка 
връщането сред призьорите 
за възпитаниците на Иван 
Ковачев е повече от логич-
но. Но уви, остава и една не 

малка доза тъга за изпусна-
тия голям шанс, славистите 
да спорят за титлата. 

На последния турнир във 
Варна, събрал четирите най-
добри родни отбора, „бели-
те” допуснаха минимални 
загуби от класиралите се на 
финал състави на домакини-

те от „Черно море” и столич-
ния ЦСКА. 

Срещу отбора на вар-
ненци славистите губят след 
гонитба в резултата с 11:12. 
Още по-драматично проти-
ча срещата със софийските 
„армейци”. Преди заключи-
телната част съперникът има 

Иван Ковачев: 
„Амбицията ни бе да 
участваме в мача за 
титлата” 
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Радослав Шереметски, Деан Димитров, Евгени Цонев, Ангел Кукушев и Кирил Начев. 
Втори ред прави: Христо Енчев, Борис Иванов, Георги Бакърчев, Иван Ковачев (треньор), 
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Ватерполистките на „белите” заеха трето място в турнира 
за Купата на България, но славистките са амбицирани 
в първенството да се представят по-добре. От ляво на 
дясно първи ред: Йорданка Бенчева, Магдалена Тошкова, Ива 
Димитрова, Деница Николова и Деан Димитров (треньор). Втори 
ред: Клементина Стрека, Веселка Иванова, Невена Добрева, 
Даниела Иванова и Лилия Денчева.

Баскетболният отбор на „Славия” 
стана шампион при девойките до 
18-годишна възраст на държавното 
първенство. “Белите” надиграха „Левски 
Спартак” на финала със 73:55 и спечелиха 
златото. Така момичетата на Надка 

Голчева си върнаха по най-добрия начин 
за загубата от същия отбор в първия 
ден на турнира, която бе само с пет 
точки и станаха шампионки. Поредният 
триумф на „бялата” школа е още едно 
доказателство за чудесната работа в 
клуба с подрастващите.

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

Един от известните футболисти на 
„Славия” в близкото Кирил Качаманов 

остави трайна диря в сърцата на „белите” 
фенове. Сред добрите му приятели е и 

легендата на световния футбол Лотар 
Матеус. 

Интервю с един от героите на „белия” 
златен дубъл 

от 1996 на стр. 10-11.




