
На това място в ми-
налия брой призовахме 
за обединение в името 
на „бялата” идея. Защото 
„Славия” е кауза. Радва-
що е, че всички в „белия” 
клуб по веригата ръко-
водство-треньор-фено-
ве вече гледат в една 
посока и резултатите 
не закъсняха. Добрата 
обстановка се отрази и 
на футболистите в бяло, 
и те играят мъжки, и се 
борят до последно. И 
в играта им има страст. 
Агитката оценява това 
и ги следва навсякъ-
де, и дава своята без-
резервна подкрепа. И 
страстите славистки се 
случват, и на трибуни-
те. Колоритни и атрак-
тивни „белите” фенове 
създават великолепна 
атмосфера, както бе на 
мача с ЦСКА, и успехите 
дойдоха. Уви, край мо-
рето тимът на „Славия” 

на два пъти изпусна по-
бедата, но и в двете сре-
щи момчетата на Велев 
се бориха до последно. 
И ако в Бургас имаха 
малшанс, то във Варна 
се сблъскаха с истин-
ски славистки геноцид. 
Възниква въпросът: на 
кого пречи силна „Сла-

вия”? Защо винаги в 
последните години, ко-
гато „белите” надигнат 
глава, външни фактори 
порязват слависткия 
устрем? След като „бе-
лият” отбор пречупи 
осемгодишната „армей-
ска” прокоба и стигна 
до победата, някой се 

стресна, че „Славия” 
е в челото. С оглед на 
състоянието на остана-
лите състави там, „бели-
те” имат реална възмож-
ност да стигнат до за-
ветната Европа през 
този сезон. Това явно 
не влиза в генералния 
план на кукловодите 
на родния футбол и се 
взимат мерки там да по-
паднат богоизбраните 
клубове. Но тези нагли 
вмешателства, няма да 
успеят да пречупят „бе-
лия” устрем. Само ще 
засилят страстта към 
преследване на край-
ната цел. А където бу-
шуват страсти винаги 
има успех!  
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идея – аБонирайте 

се кат. номер 666! 

наско киров – 
екзекуторът на „левски”
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До края на 2010 година 
всички желаещи отново 
ще могат да се снабдя-
ват с любимия си вест-
ник чрез Български пощи. 
Каталожният номер 
на изданието отново е 
същият - 666. Цената на 

вестника при абониране 
се запазва 1 лев. Абонира-
нето може да стане във 
всяка пощенска станция 
до 15-о число. 

Вече стартира або-
наментната кампания 
за 2011 г.

Вестник „Славия” 
отново с абонамент
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съпричастността по осигуряването излизането 
на в. "Славия" през 2010 г.

Малките слависти Косара и Калоян от рож-
дение са закърмени с любовта си към „белия” 
клуб. Заедно с майка си Любка, те  могат да 
бъдат видени често на домакинските мачове 
на „Славия”. 

Децата на "Славия"

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

В предишни наши 
броеве ви представих-
ме първите значки на 
„Славия”, а и на преиме-
нувания в по-
следствие „бял” 
клуб – „Строи-
тел”. Днес е ред 
на емблемите на 
„Ударник”, друго 
натрапено име 
на най-стария 
отбор в Бълга-
рия. „Белите” 
официално се 
наричат така в 
периода 1951-1956 го-
дина. Как се стига и до 
тази трансформация? В 
началото на 1951 годи-
на от съществуващата 
Доброволна Спортна 
Организация „Строител” 
се отделят спортистите 
от Главно управление 
на „Трудова Повинност”, 
както тогава се нари-
чат Строителни войски, 
към които ведомствено 
е причислен и „бели-
ят” клуб. Новият клуб, 
продължител на тради-

Големият юбилей 
100 години „Сла-
вия” наближава. 

Ето, че една от първите 
инициативи свързани 
с него вече е факт. Ка-
лендарът на предста-
вителния футбо-
лен отбор на ПФК 
„Славия” 1913 АД 
за новата година 
ще включва и ре-
тро снимки на състави 
от историята на дока-
зано най-стария роден 
клуб. Около централ-
ния фотос на настоя-
щия отбор на „белите” 
ще бъдат поставени 
снимки на значими 
състави на „Славия” от 
миналото. Така ще бъде 

и с постерите за 2012, 
и за юбилейната 2013 
година. В календара 
за 2011 ще присъстват 
снимки на славистки 
тимове от миналото, 
които са вицешам-

пиони или носители 
на бронзови медали 
от шампионата. През 
2012 на дневен ред 
ще са съставите на 
„Славия” ликували с 
купата на страната, а 
за юбилейната 2013 
остават осемте шам-
пионски снимки. За 

основа са послужили 
ретро-плакатите, ко-
ито вече трета година 
публикуваме на наши-
те страници. От екипа 
на вестника са предо-
ставени не само фото-

сите, но и 
с ъ с т а в и т е 
на „бели-
те” отбори. 
Х у б а в а т а 

инициатива ще даде 
възможност на по-
младите поколения 
слависти да се докос-
нат до най-славните 
моменти от миналото 
на своя клуб, а по-
старите ще си при-
помнят неувяхващата 
слава на „Славия”.   
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циите и историята на 
„Славия” има и нова 
емблема. В нея, обаче 
няма нищо традицион-

но от символите на „бе-
лите”. Като се започне 
от това, че кръгът е за-
менен от щит, мине се 
през липсата на буква-
та „С”, заместена от „У” 
и се завърши с тотали-
тарните символи. Те се 
изразяват от наличие-
то на задължителната 
за комунистическата 
идеология петолъчка и 
характерната за съвет-
ските спортни ембле-
ми маслинова клонка. 
Цветово емблемата 

е решена в бордо със 
златисти кантове на бял 
фон. Известни са две 
значки. По същество те 

са еднакви. 
Единстве-
ната разли-
ка е в над-
писа над 
емблемата. 
В първия 
в а р и а н т 
там са 
абревиату-
рите ГУТП 
( Г л а в н о 

управление на „Трудо-
ва повинност”) и ДСО 
(Доброволна Спортна 
Организация). При вто-
рата значка фигурира 
надписът УСС (Управле-
ние Специално Строи-
телство). Произведени 
са не малко значки от 
двата вида. Те са с доста 
качествена изработка и 
са емайлирани. В нача-
лото на 1957 година е 
върнато изконното име 
на „Славия” и е създаде-
на нова значка.

ретро снимки в 
календара за 2011

Значките на „Ударник”
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Ако в България 
днес има завъ-
ршени футболни 

гадняри, то това е всичко, 
което се случва на дома-
кинските мачове на „Черно 
море”.

Първо – такъв терен не 
трябва да получи лиценз 
дори за селските групи. 
Нивата, по която тук-там 
се виждат стръкчета трева, 
става за всичко друго, но не 
и за футбол от професио-
налната ни дивизия.

Второ – всеки, който 
тръгва да играе срещу 
„Черно море” във Варна, 
знае, че отива на футболно 
заколение. В преносния и 
в буквалния смисъл. Игра-
чите на съперника полови-
ната от мача са във въздуха 
под благия поглед на съди-
ите. Които много добре 
знаят кой държи не само 
цялата ни черноморска 
столица, но и Българския 
футболен съюз.

Трето – опиташ ли се да 
направиш нещо в отговор, 
също попадаш под теслите 
на съперника и на рефери-
те.

И четвърто – накрая на-
глеците от треньорската 
скамейка на домакините  
вдигат рамене пред цяла 
България, като казват, че не 
коментират съдиите и се 
радват на победата си...

Ето това се случи и на 
„Черно море” – „Славия” 
(3:2), а победата на варнен-
ци няма как да не влезе 

като гаднярски успех № 
1 на домакините досега в 
първенството.

Цяла седмица в навече-
рието на мача Съдийската 
комисия на БФС се чудеше 
как да се извини и да се 
подложи на обидените до-
макини от свирките срещу 
тях в полза на „Левски”. И 
сега цялата футболна власт 
в България сякаш се бе мо-
билизирала да добута „Чер-
но море” до успеха срещу 
„Славия”. Без с всичко това 
да загърбваме грешките на 
славистите. Но за тях – по-
сле. И въпреки тях „белите” 
заслужаваха най-малкото 
да спечелят поне точка на 
нивата „Тича”, която гордо 

носи името футболен те-
рен...

Но по тези футболни 
ширини пасторалните 
картинки са традиция – 
родени като туристическо 
дружество „Река Тича” ня-
как е в реда на нещата до-
макините да се върнат и 
през ХХІ век към корените 
си с терен, който между ма-
човете може да служи и за 

селскостопанска дейност. 
Тя няма да го направи по-
лош и по-неравен...

Та – цяла България видя 
как Танко Дяков игра като 
волейболист два пъти в на-
казателното си поле – по 
веднъж през първото и 
през второто полувреме. 
Но съдията Георги Йор-
данов не събра кураж да 
свирне поне един път и да 
посочи бялата точка. Както 
се правеше на разсеян до-
като разярените домакини 
влизаха с месарски шпага-
ти в краката на столичани. 
Направи се на мъж само 
когато нямаше как да не 
покаже картони – Адемар 
държеше няколко секунди 

Галин Иванов за рамото, 
славистът опита да се ос-
вободи и размаха опасно 
лакти. В отговор „морякът” 
го  взе на абордаж  и му 
удари  една глава. Сили-
ците на рефера стигнаха 
да даде соломоновски по 
един червен картон, после 
извади още един на слави-
стите...

Йорданов не видя и фа-
ула на домакините преди 
втория гол, не даде още куп 
картони на варненци, но за 
сметка на това ги показа на 
славистите.

Е, как да не си убеден 
в тази ситуация, че в дей-
ствията на съдията имаше 

явна умисъл и стремеж да 
изтика „Черно море” до по-
бедата? Успя да го направи.

Гьонсуратлъкът на до-
макините продължи и след 
мача, когато треньорът им 
се направи на луд, видя 
ръцете на Дяков на повто-
ренията, но предъвка всич-
ко и каза вицовато, че в този 
мач неговият отбор трябва-
ло да победи с 3-4 гола раз-
лика... Не стана ясно дали 
е гледал мача въобще, за-
щото без храбрия съдия и 
при грешките на слависти-
те резултатът би трябвало 
да е с обратен знак. За тези, 
които уважават фактите и 
истината. Другото е гадняр-
щина. И пак за фактите и 

историята. Миналата есен 
славистите стигнаха до 
хикса във Варна в послед-
ните секунди. Тогавашният 
шеф на футболната темида 
варненецът Димо Моми-
ров се изцепи, че „Славия” 
не може да изравнява на 
„Черно море” в продъ-
лжението на мача?! Защо?! 
Нима това не е напълно 
нормален процес от игра-
та? Отговорът се крие явно 
другаде.

Иначе „Славия” за кой 
ли път допусна бърз гол и 
отново при неразчетено 
излизане на вратаря Сте-
фано Кунчев. После получи 
голове отново през центъ-

ра на отбраната, където 
зееха огромни дупки (и 
пак, и пак, и пак...). Стран-
но защо на терен като този 
Емил Велев не пусна много  
по-рано биткаджиите Ни-
колай Дюлгеров и Николай 
Божов вместо Стефан Ки-
ков и по-деликатния фут-
болист Тодор Колев... Но 
пак да повторим – дори и 
в тази ситуация „Славия” за-
служаваше поне точка, ако 
съдията не бе толкова без-
очлив във всеотдайната си 
подкрепа към „моряците”.

Подобна, но по-
префинена тесла, със си-
гурност чака славистите и 
в Ловеч, и срещу „Локомо-
тив” (София) – да припом-

няме ли как преди година 
Антон Генов не видя хва-
щането на Георги Марков 
с ръце на крака на славист 
в наказателното поле и то 
в последната минута на 
мача?

Всъщност – във Варна 
имаше един светъл лъч. 
Той дойде от трибуните, 
които освиркваха своите 
любимци, изявата им и по-
искаха оставката на същия 
този треньор, който ста-
хановски вярваше, че от-
борът му трябвало да бие с 
3-4 гола...

Екип на 
в. „Славия”

Гадният футбол с 
име „Черно море”

Посоки 3

Георги Йорданов да не 
свири повече футболни 
мачове! Не до края на полу-
сезона, не до края на шам-
пионата, а завинаги. Само 
това наказание донякъде 
може да бъде адекватно на 
слугинажа, който демон-
стрира човекът без капка 
съвест към силните на деня 
в българския футбол, към 
тимаджиите от „Черно море” 
и към мафиотската организа-
ция, наречена БФС. Така Йор-
данов ще се нареди в компа-
нията на доказаните наглеци 
Георги Цветанов – Баничката 
и Иван Добринов, лишени от 
съдийски права доживот за-

ради гаври със „Славия”.
Реферът с мазния прякор 

измисли две дузпи за „Левски”, 
след като „белите” поведоха с 
2:0 и добута мача до 4:2 за „си-
ните” в мача от 17 март 1985 
година. 18 месеца по-късно 
Баничката по терлици бе ре-
абилитиран, за да завърши в 
позор съдийската си кариера 
като най-голямата подлога 
с най-услужливата свирка 
на пловдивските брокери 
Христо Данов и Христо Алек-
сандров, които в началото на 
90-те години колеха и бесеха 
в БФС. Цветанов си го върна 
на „Славия” и на 28 септември 
1993 година в мача с ЦСКА при 

1:1 свирна две дузпи за 
„армейците”, които ги от-
белязаха за крайното 3:1 в 
тяхна полза.

Другият рефер с маз-
ната съвест Иван Добри-
нов пък единствен не 
видя головия пас с ръка на 
”мъжкаря” Георги Иванов 
– Гонзо на стадион „Сла-
вия” на 24 октомври 2003 
година, когато „Левски” 
спечели с 2:1.

Е, до такива хора гор-
до се нареди онзи ден 
Георги Йорданов. Дано ги 
последва и като му отне-
мат завинаги фалшивата 
свирка.

Георги йорданов – до Баничката и добринов
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В последния месец 
“Славия” най-
накрая започна 

да налучква верния път. 
Под ръководството на 
Емил Велев “белите” по-
степенно се превръщат 
в един от основните 
фактори в първенство-
то ни. За съжаление оба-
че това си носи и послед-
ствия. Едно от тях е, че 
клубът изплаши т.нар. 
големи у нас и затова те 
вкараха в действие ти-
пично свои механизми, с 
които да спрат възхода 
на най-стария отбор в 
България. 

Победа над Цска

Такова нещо привъ-
ржениците на “Славия” 
не бяха виждали от 8 
години. Последният 
успех дойде в края на 
сезон 2001/02, при това 
в двубой без никакво 
значение от плейофната 
фаза на шампионата на 
“Българска армия”. Доста 
от специалистите про-
гнозираха пореден лесен 
мач на “червените”, без 
изобщо да вземат под 
внимание тежката кри-
за, в която е изпаднал 
рекордьорът по титли у 
нас, и без да предвидят 
съпротивата, която ще 
окажат домакините. 

“Славия” не само спе-
чели първа значима по-
беда над столичен съпер-
ник през новото десети-
летие, но го направи и 
по категоричен начин. 
Страхотен гол на Даниел 

Пеев с шут от 30 метра 
даде преднина на “бели-
те”, а до края те действаха 
далеч по-организирано 

в защита и доста по-
опасно в нападение. 
Пропуски на Галин Ива-
нов и Илия Илиев дори 
ги лишиха от заслужено 
по-изразителен резултат. 
Въпреки това радостта 
бе голяма, а очаквания-
та преди гостуването в 
Бургас бяха за нов славен 
триумф на “бялата лави-
на”.

Уви, на “Лазур” столи-
чани

сами вкараха вълка 
в кошарата

Още в 37-ата секунда 
от двубоя срещу “Черно-
морец” при безобидно 
центриране в пеналта 
Радослав Димитров, за-
местил Богомил Дяков 

на необичайната за него 
позиция десен бек, заби 

топката с глава в собстве-
ната си мрежа – 1:0 за до-
макините. Това дойде дю-
шеш за Красимир Балъ-
ков, чиито футболисти са 
научени да се бранят от-
лично и да организират 
опасни контраатаки. Се-
лекцията на Емил Велев 
държеше повече топката 
и подлагаше “акулите” на 
натиск, който, уви в по-
голямата си част бе без-
плоден. Вместо това на 
младия вратар Стефано 
Кунчев му се наложи да 
отразява мощни изстре-
ли на Марсио, Фернандес 
и Дос Сантос. В края на 
полувремето стражът ка-
питулира – при изпълне-
ние на корнер централ-
ната двойка защитници 
увисна и позволи на ту-
низийския бранител на 
“Черноморец” Енис Хай-
ри да удвои резултата. 

Все пак надеждата 
се върна в началото на 
втората част – тогава 
влезлият като резерва 
Тодор Колев завърши от-
лична комбинация и на-
мали резултата. До края 
“Славия” играеше много 
добре в офанзивен план, 
но само до наказателно-
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Съдиите спират възхода
“Славия” започна да радва феновете 
не само с игра, но и с резултати

 Галин Иванов бе сред най-
добрите за “Славия” при по-

бедата над ЦСКА

Капитанът на “Славия” Йордан Петков се бори за 
топката с Даниел Георгиев от “Черно море”
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то поле на съперника. 
И освен няколко мелета 
пред Борел не стигна до 
други шансове за равен-
ството. Домакините пък 
на няколко пъти имаха 
възможност за трети гол, 
но Стефано Кунчев с уни-
кални спасявания показа 
защо специалистите му 
вещаят бъдеще като титу-
ляр в националния отбор 
на България.

срещу “Видима”

победата дойде колко-
то очаквано, толкова 
и измъчено. Едва ли е 
имало човек в страната, 
който да се съмнява, че 

“Славия” ще вземе три 
точки срещу превърна-
лия се в боксова круша 
абсолютен аутсайдер в 
“А” група. От тази среща 
ще се запомни единстве-
но първият гол в елита на 
юношата от школата Спас 
Георгиев, който вече е и в 
националната гарнитура 
на 19-годишните. 

на “тича”

Че “Черно море” е 
един от отборите на 
Изпълкома на БФС, е от-
давна известен факт. Че 
на “Тича” не се играе фут-
бол, а борба, примесена 
с ритници по селски, пък 
се дължи най-вече на ре-

шението на Спортно-тех-
ническата комисия да из-
даде лиценз на рушащия 
се варненски стадион, 
на който теренът е далеч 
по-добър за гледане на 
картофи, отколкото за 
практикуване на спорт. 
В седмицата преди го-
стуването на “Славия” 
там Съдийската комисия 
даде още един ясен сиг-
нал, че “белите” няма да 
бъдат допуснати до по-
бедата – извини се офи-
циално на “моряците”, че 
били ощетени в срещите 
си с “Литекс” и “Левски”. 
Другите, порязани от ре-
ферите в “А” група, кучета 
ги яли. 

Ясно бе, че едното из-
винение в писмен вид не 
е достатъчно, що се от-
нася до клуб със силни 
позиции в БФС. Именно 
затова на дербито на 
“Тича” бе изпратен ре-
ферът Георги Йорданов, 
известен във футболната 
общественост с това, че 
се е издигнал в професи-
ята главно заради факта, 
че е счетоводител в една 
от фирмите на Борислав 
Михайлов. Феърплей? 
Забравете.

“Славия” пак започна 
мача по най-глупавия на-
чин – недоразумение в 
защитата позволи на Да-
ниел Георгиев да открие 
резултата. “Белите” обаче 

отвърнаха на удара. Забе-
лязвайки това, Йорданов 
реагира мигновено – не 
отсъди чиста дузпа за 
игра с ръка на Танко Дя-
ков, позволи на варнен-
ци да ритат безобразно 
грубо столичани без на-
казателни картони, сви-
ри край на полувремето, 
преди да е свършило. 
Но втората част и той бе 
безпомощен – Генев из-
равни резултата, а Галин 
Иванов даде преднина на 
“Славия”. Гостите контро-
лираха мача, а притеснен 
от неговия развой, Йор-
данов не свири още една 
стопроцентова дузпа, пак 
за игра на Дяков с ръка в 
пеналта. Всяко съприкос-
новение на двама футбо-
листи на терена бе отсъ-
ждано като фаул за до-
макините и така “Черно 
море” установи натиск. 
Грешка на Генев доведе 
до 2:2, а в края реферът 
съвсем се изложи, гоней-
ки Галин Иванов само за 
компенсация на черве-
ния картон на Адемар от 
домакините. В последни-
те секунди и Виктор Де-
ниран бе пратен под ду-
шовете, а при отсъдения 
фаул Сашо Александров 
вкара за 3:2, но останаха 
сериозни съмнения за 
засада на негов съотбор-
ник при центрирането. 

очаквайте още 
тесли

Безспорен факт е, че 
играта на “Славия” вече 
радва привържениците, 
макар някои грешки в 
защита да започват да се 
превръщат в рецидив. Не 
формата на бранителите 
обаче е основният повод 
за притеснение преди 
трите предстоящи мача 
на “белите”. Първо на 
“Овча купел” идва “Сли-
вен” на вицепрезидента 
на БФС Йордан Лечков, 
чието недоволство сре-
щу реферите също може 
да завърши с “извинение” 
като това на “Тича”. След 
това столичани гостуват 
на “Литекс”, където по 
традиция съдийството е 
безобразно. Накрая идва 
и дерби с “Левски”, който 
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СТАТИСТИКА
VII кръг, 19 септември 2010 г. 

“славия” – Цска 1:0
“славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков (68 – 24. Цачев), 35. Петков, 22. Ге-
нев, 25. Дениран, 19. Маншров, 33. Г. Иванов, 77. Пеев, 20. Дими-
тров, 9. Христов (70 – 10. Колев), 17. Божов (79 – 7. Илиев).
Голмайстор: 1:0 Пеев (15).
съдия: Антон Генов.
Жълти картони: Кунчев, Дяков, Маншров, Димитров, Колев.
софия, ст. “славия”, 3000 зрители.

VIII кръг, 27 септември 2010 г.
“Черноморец” – “славия” 2:1 

“славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 22. Генев, 35. Петков, 25. Дени-
ран, 27. Маншров (82 – 13. Киков), 77. Г. Иванов, 7. Илиев (64 – 5. 
Георгиев), 77. Пеев, 24. Цачев (46 – 10. Колев), 17. Божов
Голмайстори: 1:0 Димитров (1-автогол), 2:0 Хайри (43), 2:1 Колев 
(48).
съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Генев, Божов.
Бургас, ст. “лазур”, 5000 зрители.

IX кръг, 2 октомври 2010 г.
“славия” – “Видима” 2:0

“славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 22. Генев, 35. Петков, 25. Де-
ниран, 27. Маншров, 33. Г. Иванов, 10. Колев (66 – 9. Христов), 77. 
Пеев, 24. Цачев (53 – 5. Георгиев), 17. Божов (84 – 7. Илиев).
Голмайстори: 1:0 Колев (19), 2:0 Георгиев (79).
съдия: Николай Попов.
Жълти картони: Димитров.
софия, ст. “славия”, 700 зрители.

X кръг, 17 октомври 2010 г. 
“Черно море” – “славия” 3:2

“славия”: 1. Кунчев, 2. Дреновички, 22. Генев, 35. Петков, 25. Де-
ниран, 13. Киков (46 – 20. Димитров), 33. Г. Иванов, 7. Илиев (78 – 6. 
Дюлгеров), 77. Пеев, 10. Колев (77 – 17. Божов), 9. Христов.
Голмайстори: 1:0 Георгиев (4), 1:1 Генев (48), 1:2 Г. Иванов (57), 2:2 
Илиев (69), 3:2 Александров (89).
съдия: Георги Йорданов.
Жълти картони: Киков, Петков, Дениран, Пеев, Христов.
Червени картони: Г. Иванов, Дениран.
Варна, ст. “тича”, 2000 зрители.

ПРОГРАМА
XI кръг, 23 октомври (събота)
16:00 часа, стадион “славия”

“славия” – оФк “сливен”

В последните 5 сезона: София Сливен
Сезон 2005/06  - -
Сезон 2006/07  - -
Сезон 2007/08  - -
Сезон 2008/09  3:1 1:1
Сезон 2009/10  2:1 2:1

XII кръг, 31 октомври (неделя)
15:00 часа, Градски стадион, ловеч

“литекс” – “славия”

В последните 5 сезона: Ловеч София
Сезон 2005/06  1:2 0:0
Сезон 2006/07  0:2 2:2
Сезон 2007/08  1:1 1:0
Сезон 2008/09  1:0 0:3
Сезон 2009/10  0:1 1:1

XIII кръг, 7 ноември (неделя)
14:00 часа, стадион “славия”

“славия” – “левски”

В последните 5 сезона: “Славия” “Г. Аспарухов”
Сезон 2005/06  2:2 0:5
Сезон 2006/07  0:3 0:2
Сезон 2007/08  0:0 1:2
Сезон 2008/09  0:1 0:1
Сезон 2009/10  1:3 0:3

 Радослав Димитров има малшанса да отбележи 
автогол още в 37-ата секунда срещу “Черноморец”

освен на Гара Дембеле 
разчита основно и на ар-
битрите, за да печели в 
българския шампионат. А 
феновете на “Славия” мо-

гат само да се надяват, че 
у хората в черно са оста-
нали поне малко морал 
и достойнство. 

Иван ЖИКОВ
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над „Литекс” с 2:1 в първия 
кръг. „Червените” (треньор 
Стойчо Младенов) пък са 
преживели истински кош-
мар в евротурнирите - за-
губа от „Галатасарай” с 0:3 в 
Истанбул четири дни преди 
срещата на ст. „Славия”. През 
първото полувреме „белите” 
играят безобразно и до 45-
ата минута падат с 1:3. През 
втората част славистите на-
тискат съперника, но така 
и не успяват да отбележат. 
Вместо това, получават нов 
гол в 85-ата минута след кон-
траатака. В последната мину-
та Благой Георгиев оформя 
крайното 2:4 от дузпа. След 
срещата във в. „Меридиан 
мач” излиза информация-
та, че „според слуховете в 
кулоарите на „белия” клуб 
двубоят с армейците е бил 
спазарен” (бр. 232, 25 август 

2003 г.). Кръг по-късно на-
ставникът на „Славия” Йешич 
подава оставка и напуска 
клуба.

мач №4, 21 февру-
ари 2004 г., Цска - 
„славия” 2:1 
(XVII кръг)
Преди срещата „белите” 

(5-о място) са само на две 
точки зад „червените” (3-о 
място). През първите 20 ми-
нути на мача на „Българска 
армия” домакините имат 
смазващо превъзходство, 
но не стигат до гол. Сакалиев 
открива резултата в полза 
на ЦСКА в 32-ата минута, а 
„Славия” се връща в мача с 
изравнително попадение на 
Георги Бачев веднага след 
почивката. В 58-ата минута 
след силен шут на Гъргоров 
топката се отбива в греда-
та, удря се в плонжиралия 
Амбарцумян и влита в „бя-
лата” мрежа. В последните 
30 минути „Славия” играе 
страхотно, но фрапантни 
пропуски не позволяват на 
славистите да изравнят. Най-
скандалното в този двубой 
е отмененият гол на Благой 
Георгиев, в последната ми-
нута, заради засада, каквато 
впоследствие се оказва, че 

изобщо няма на повторени-
ята.

мач №5, 14 август 
2004 г., „славия” - 
Цска 1:4 (II кръг)
„Белите” отново сре-

щат ЦСКА във втория кръг. 
Начело с треньора Ратко 
Достанич славистите губят 
втори пореден дерби мач 
за сезона след крушението 
0:3 на „Герена”. През първото 
полувреме двубоят е равно-
стоен, но „червените” взимат 
гол преднина аванс. През 
втората част отново мал-
шанс пречи на „Славия” да 
стигне поне до изравняване. 
Загубата е приета тежко от 
привържениците на „бели-
те”, които искат оставката на 
треньора.

мач №6, 5 март 2005 
г., Цска - „славия” 4:0 
(XVII кръг)
Категоричният резултат 

е факт само за 35 минути. 
„Червените” наистина по-
казват класа под ръковод-
ството на новия си треньор...
Миодраг Йешич. „Белите” 
пък, водени от Атанас 
Джамбазки, не могат да из-
ползват някои от играчите, 

Анализ6

мач №1, 20 октом-
ври 2002 г., „славия” 
- Цска 0:2 (IX кръг)
ЦСКА идва на стадион 

„Славия” със самочувствие-
то на водач в класирането с 
пълен сбор от осем поред-
ни победи от началото на 
сезона. „Белите”, водени от 
треньора Жарко Оларевич, 
са на пето място с 16 точки. 
Славистите имат третото по 
резултатност нападение в „А” 
група и са допуснали две за-
губи - от „Левски” кашмарно 
с 2:5 у дома и драматично 
2:3 срещу „Нафтекс” в Бургас. 
Очакваното дерби на „белия” 
стадион така и не се случва. 
„Червените” диктуват съби-
тията на терена през целия 
двубой и с лекота печелят 
пред погледите на 7000 зри-
тели.

мач №2, 26 април 
2003 г., Цска - 
„славия” 3:1 
(XХIV кръг)
Срещата се играе на 

националния стадион „В. 
Левски”. „Червените” са 
убедителен лидер в класи-
рането с 56 т., а „Славия” е 
само на точка зад „Литекс” 
в спора за третото място. 
„Белите” изиграват слабо 
първо полувреме, пълно с 
детински грешки и позволя-
ват на ЦСКА да поведе с 3:0 
до почивката. През втората 
част „червените” свалят обо-
ротите, а славистите стигат 
само до почетен гол, дело 
на Георги Владимиров. След 
мача треньорът на „Славия” 
Миодраг Йешич не се явява 
на пресконференцията, а 
разликата между „белите” и 
„Литекс” набъбва на 4 точ-
ки. В крайна сметка визи за 
Европа вземат „оранжевите”.

мач №3, 17 август 
2003 г., „славия” - 
Цска 2:4 (II кръг)
„Белите” посрещат „чер-

вените” на стадиона в по-
лите на Витоша, след като 
са успели да надделеят 

селекционирани през зим-
ната пауза, тъй като не са 
успели да им извадят карто-
теки. Съдия на мача е скан-
далният Момчил Врайков, 
който показва два жълти и 
съответно червен картон на 
Георги Мечечиев от „белите”. 
Вторият жълт картон е за ре-
плика. След срещата във в. „7 
дни спорт” излиза коментар 
на Алекси Сокачев от БТВ: 
„Целта на ръководството е 
не да прави отбор, а да про-
дава играчи и мачове”.

мач №7, 26 ноември 
2005 г., „славия” - 
Цска 1:2 (XIV кръг)
Един от най-скандалните 

двубои за разглеждания 
период. „Червените” по-
веждат през първата част. 
В 55-ата минута Забавник 
от ЦСКА получава червен 
картон. „Славия”, водена от 
Альоша Андонов, изравнява 
чрез Велимир Иванович в 
70-ата минута и с човек по-
вече тръгва да търси пълен 
обрат. Три минути след из-
равнителния гол е изгонен 
Митко Рангелов за измис-
лен фаул срещу Велизар 
Димитров. Победното по-
падение за ЦСКА вкарва 
Валентин Илиев в 75-ата ми-
нута. Мачът е ръководен от 
Димитър Димитров (Каубоя), 
който няколко години ще ра-
боти на „Българска армия”.

мач №8, 28 май 2006 
г., Цска - „славия” 2:1 
(XXIX кръг)
В мач без значение за 

двата отбора ЦСКА печели с 
2:1. „Червените” повеждат с 
2:0 през първата част. В нача-
лото на втората „Славия” за-
почва масиран натиск и с 48-
ата минута резултатът е на-
мален от Димитър Стефанов. 
В 49-ата реферът Станислав 
Тодоров гони с директен 
червен картон Тодор Колев 
за грубо нарушение в центъ-
ра на терена. По-късно 
Рангелов е спънат, излизай-
ки сам на голова позиция, но 
критерият за показване на 
картони се променя и „чер-
веният” футболист е декори-
ран в... жълто.

мач №9, 23 септем-
ври 2006 г., Цска - 
„славия” 6:1
 (VII кръг)
„Белите” започват вих-

рено и създават три голови 

Съдийството бе ключов фактор за 
11 май 2002 г. „Славия” печели с 2:0 срещу ЦСКА на ст. „Българска армия” в 

мач от втората фаза на Висшата лига. Головете за победителите бележат 
Георги Владимиров и Благой Георгиев. Едва ли тогава е имало човек на стадиона, 
а и извън него, който да е предполагал, че в следващите осем години и половина 
„червените” ще запишат 16 поредни шампионатни победи над „белите”. В след-
ващите редове ще ви върнем към хронологията на тази уникална „черна” серия 
в историята на „Славия”. Освен резонните загуби след слаба продукция на тере-
на, „белите” в редица от случаите бяха сериозно ощетени от съдийството. То 
бе решаващият фактор за определяне на крайния победител.

Топката е във вратата на ЦСКА, привържениците на „червените” са се хвана-
ли за главите - те още не знаят колко много ще им помогне арбитърът Ангел 
Ангелов (из ЦСКА - „Славия” 2:1, 5.04.2009)
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положения в първите че-
тири минути! Кошмарът на 
стадион „Българска армия” 
за тях започва след цинично 
подарена дузпа от главния 
съдия Момчил Врайков в 12-
ата минута, реализирана от 
Велизар Димитров. Следват 
нови два гола във вратата на 
Емил Петров до 33-ата ми-
нута преди Тодор Колев да 
намали на 1:3 в 36-ата. През 
второто полувреме Врайков 
дава и втора дузпа за „черве-
ните”. След срещата прези-
дентът Венцеслав Стефанов 
е бесен и категоричен: 
„Господ ще накаже всички 
мизерници за поръчките, 
които правят”. За Момчил 
Врайков пък излиза наяве 
фактът, че е председател на 
фенклуба на ЦСКА в Белене.

мач № 10, 14 април 
2007 г., „славия” - 
Цска 0:1 (XXII кръг)
„Червените” печелят с 

много късмет и нова порция 
съдийска помощ три точки 
на стадион „Славия”. През 
първото полувреме гостите 
създават няколко опасни 
положения, а „белите” игра-
ят прибрано. В началото на 
второто полувреме Йордан 
Юруков бележи победното 
попадение в 55-ата минута. 
След удара му по посока 
на вратата на Емил Петров, 
топката рикошира в Георги 
Илиев от „червените”, проме-
ня траекторията си и влита в 
мрежата за 0:1. В 68-ата мину-
та съдията Антон Генов гони 
Йордан Тодоров от ЦСКА за 
груб фаул. В 86-ата минута 
таранът на „Славия” Тодор 
Колев е изблъскан в наказа-
телното поле на „червените”, 
но няма съдийска реакция. 
Минута по-късно Колев е 
изгонен за...реплика - два 

последователни жълти и 
червен картон. Президентът 
на „белите” отново е бесен на 
съдията и заявява: „Ограбиха 
ни! Дузпата за нас бе 700%”.

мач № 11, 29 септем-
ври 2007 г., „славия” 
- Цска 0:1 (VII кръг)
„Червените” 

печелят втора 
поредна мини-
мална победа 
на ст. „Славия”. 
Главният съдия 
С т а н и с л а в 
Тодоров спестя-
ва червен кар-
тон и си затваря 
очите за две на-
рушения в тях-
ното наказател-
но поле. Голът 
на Амунике пък, 
с който гостите 
печелят, е от 
съмнително по-
ложение за за-
сада.

мач № 12, 
5 април 2008 г., Цска 
- „славия” 2:0 
(XXII кръг)
Преди двубоя ЦСКА 

води в класирането и има 
комфортна преднина от 10 
точки пред „Левски”. „Белите” 
пък са четвърти, на две точ-
ки пред „Литекс”. Славистите 
играят много слабо на ст. 
„Българска армия” и загу-
бата с 0:2 е най-малкото, с 
което се отървават. В 15-ата 
минута Велизар Димитров 
се хвърля театрално в „бя-
лото” наказателно поле и 
съдията Ангел Бекяров отсъ-
жда дузпа за ЦСКА, превъ-
рната в гол от Флорентин 
Петре. В 28-ата минута Саша 
Симонович си изпросва чер-
вен картон за удар с лакът 

на Емил Гъргоров. В числе-
но намален състав, „белите” 
се превръщат само в спа-
рингпартньор. Треньорът 
Стевица Кузмановски за-
явява след двубоя „Нямаме 
комплекси от ЦСКА. Целта 
ни никога не е била участие 
в евротурнирите, а с хубава 
игра да се придвижваме на-
пред. Не искам да коменти-
рам съдийството”. В крайна 
сметка „белите” са задми-
нати не само от „Литекс”, 
но и от „Черно море” и 
„Черноморец” и завършват 
едва на 7-о място.

мач № 13, 14 септем-
ври 2008 г., „славия” 
- Цска 1:2 (V кръг)
„Белите” играят мно-

го силно, но отново нямат 
шанс да стигнат поне до 
точка. Гостите повеждат в 
14-ата минута с попадение 
на Йордан Тодоров, Тодор 

Колев изравнява в 54-ата 
минута, а победният гол е 
дело на Тодор Янчев в 56-
ата минута. Рефер на двубоя 
е Георги Игнатов, известен 
с продължението „до гол” 
на мача „Родопа” - „Левски” 
1:2 (22.10.2005 г.). Игнатов 
подминава нару-
шения за дузпи в 
полза на „Славия” в 
два случая. Това не 
остава незабеля-
зано и от треньора 
Кузмановски, който 
заявява на прескон-
ференцията след 
срещата: „Играхме 
силно и създадохме 
положения. Жалко, 
че реализирахме 
само едно. Имаше 
и две дузпи за нас, 

но съдията не посмя да ги 
отсъди”.

мач № 14, 5 април 
2009 г., Цска - 
„славия” 2:1 
(XX кръг)
Безспорно това е мачът, 

в който „Славия” бе ощете-
на най-много. Не случайно 
във в. „Славия” след двубоя 
имаше специален коментар, 
озаглавен „Ангел Ангелов 
- по пътя на Добринов и 
Баничката”. „Белите” дикту-
ват положението на терена 
от началото на срещата и 
в 12-ата минута логичното 
се случва - Дениран Ортега 
бележи първия гол след за-
учено положение. Само де-
сет минути по-късно „изгря-
ва” гениалния поглед върху 
играта на рефера Ангелов. 
Единствен той „вижда” дуз-
па за ЦСКА, с която резул-
татът е изравнен от Йордан 
Тодоров. Въпреки това, „чер-
вените” са толкова слаби, че 
изобщо не могат да създадат 
никакви голови положения 
и двубоят върви към „хикс”. 
13 минути преди изтичане 
на редовното време Ангелов 
„спасява” ЦСКА с втора дуз-
па, отново реализирана 
от Тодоров. След двубоя в 
медиите се вдига страхотен 
шум. Даниел Боримиров от 
„Левски” казва „След като 
„Славия” поведе, човекът в 
черно се постара да израв-
ни резултата.” Президентът 
на „белия” клуб Венцеслав 
Стефанов пък задава рито-
рични въпроси: „Кажете ми 
- на кого да се жалваме? На 
арменския поп ли? Не виж-
дам смисъл да говоря с Димо 
Момиров и Боби Михайлов, 
нищо няма да се промени.”

мач № 15, 8 ноем-
ври 2009 г., Цска - 
„славия” 2:0 
(XII кръг)

Във втори пореден 
мач ЦСКА получава се-
риозна съдийска помощ. 
„Червените”, които са в тре-
ньорска и организационна 
криза, са водени от Любо 
Пенев в оставка. В 26-ата 
минута на двубоя съдията 
Александър Костадинов 
измисля фаул за пряк сво-
боден удар за нарушение 
на Роберт Петров срещу 
Мишел Платини. След неско-
посано изпълнение на фаула 
от Иван Стоянов съдията 
нарежда повторно изпълне-
ние. При втория удар пле-
менникът на Данчо Лечков 
отбелязва гол. Това взривя-
ва наставника на „белите” 
Велислав Вуцов, който е из-
гонен на трибуните и сяда да 
догледа двубоя в агитката на 
„Славия”. На следващия ден 
вестник „7 дни спорт” излиза 
с челно заглавие: „ЦСКА бие 
Славия с рефер”.

мач № 16, 24 април 
2010 г., „славия - 
Цска 1:3 (XXVII кръг)
Христо Ристосков по-

дарява дузпа на ЦСКА в 
26-ата минута за наруше-
ние на Александър Томаш 
срещу „червения” Елиот 
Гранден, при което и два-
мата се държат за фланел-
ките в „бялото” наказателно 
поле. Самият „потърпевш” 
изпълнява наказателния 
удар и открива резултата. 
Момчетата на Велислав 
Вуцов обаче, нямат идея 
как да превземат вратата на 
гостите и играят откровено 
бездушно, безидейно и гроз-
но. След груби грешки на 
защитата през второто полу-
време резултатът набъбва на 
0:3. Павле Попара успява да 
върне едно попадение в 69-
ата минута. Десетина минути 
преди края се открива голов 
шанс пред Галин Иванов, 
който е неточен и резултатът 
се запазва непроменен.

Кошмарът свърши на 19 
септември 2010 г., когато с 
прекрасен гол на Даниел Пеев 
„Славия” най-сетне победи 
ЦСКА. Остава надеждата 
занапред „белите” винаги 
да имат самочувствието, 
което демонстрира Пеев 
след успеха, защото без ман-
талитета на победителя 
победите в спорта са непо-
стижими.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

много от поредните победи на ЦСКА

СТАТИСТИКА
„Славия” - ЦСКА

11 май 2002 г. 2:0
сезон  есен пролет
2002/2003 0:2 1:3
2003/2004 2:4 1:2
2004/2005 1:4 0:4
2005/2006 1:2 1:2
2006/2007 1:6 0:1
2007/2008 0:1 0:2
2008/2009 1:2 1:2
2009/2010 0:2 1:3
19 септември 2010 г. 1:0

Съдията Александър Костадинов след като накара да 
се пребие измисленият фаул и "червените" поведоха, 
прати сред феновете на „Славия”, и техния треньор 
Велислав Вуцов (из ЦСКА - „Славия” 2:0, 8.11.2009)

Гранден и Томаш се държат за 
фланелките малко преди реферът 
Ристосков да свири дузпа в полза 

на ЦСКА (из „Славия” - ЦСКА 1:3, 
24.04.2010))
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Изстрадалата в 
последно вре-
ме публика на 

ЦСКА отново демон-
стрира познатото си 
поведение, с което е из-
вестна. При гостуването 
на „Славия” (не всички) 
запалянковци на „черве-
ните” за пореден път по-
казаха ниската си култу-
ра и това, че трябва да им 
бъде забранено от зако-
на да посещават всякак-
ви масови мероприятия. 
През второто полувреме 
в дербито между „белите” 
и „армейците” на стади-
она в полите на Витоша, 
гостуващите фенове не 
оцениха жеста, че са на-
станени в обновения сек-
тор „В” на съоръжението 
и започнаха да го рушат. 
Нещо повече – парчета-
та от откъртените пласт-
масови седалки бяха 
хвърляни към терена, 

застрашавайки 
сериозно здравето 

и живота на футболи-
стите от двата отбора. 
Заради това срещата 
логично бе прекратена 
за няколко минути. Най-
любопитното в случая 
бе, че „червените” „запа-
лянковци”, които чупеха 
и хвърляха седалките, в 
същото време скандира-
ха рефрена „само ЦСКА”. 
Тук логичният и един-
ствен извод е, че за тези 
„привърженици” под-
крепата към любимия им 
отбор се изразява само 
в тоталната разруха на 
местата, откъдето мина-
ват. За капак дойдоха и 
расистките скандирания 
към тъмнокожия защит-
ник на „Славия” – Виктор 
Дениран. Подвикванията 
от сектор „В” бяха чути от 
всички, но не и от глав-
ния съдия на мача Антон 
Генов. Интересното е, че 

Генов не потвърди дори 
написаното в доклада на 
дежурния делегат, в кой-
то бяха посочени всички 
прояви на ниска култура 
от страна на публиката 
на ЦСКА. Впрочем, ни-
ска култура е прекалено 
мек израз за поведени-
ето на „европейската” 
публика на „червените”, 
както услужливо я на-
ричат много от българ-
ските медии. Естествено, 
в Българския футболен 
съюз отново се напра-
виха на глухи и слепи, и 
не взеха никакви мер-
ки срещу маймунските 
звуци, издадени от „фе-
новете” на „армейците”, 
и насочени към Виктор 
Дениран. Инцидентът 
остана без последствия. 
Медиите също не дадо-
ха голям отзвук на слу-
чилото се в средата на 
второто полувреме на 
мача между „Славия” и 
ЦСКА. Представителите 
на средствата за масова 
информация бяха прека-

лено заети в опитите си 
да убедят общественост-
та, че загубите с по 0:1 на 
„червения” отбор от „Бе-
шикташ” и „Порто” в гру-
повата фаза на турнира 
Лига Европа са били „до-
стойни” или „случайни”. 
Слабата посещаемост в 
домакинските мачове 
на ЦСКА във вътрешното 
първенство също 

не намира почти 
никакъв отзвук 

във водещите българ-
ски медии. 

Безсилието в черве-
но (на терена, на три-
буните и в медиите) 
все повече взима връх 
и властва тотално през 
футболната есен на 
2010 година. „Славия” 

се възползва по най-
добрия начин от него и 
отново (като в доброто 
старо време) спечели 
сладка победа срещу 
„червените”, след като 
ги надигра по всички 
показатели. Успехът с 
1:0 можеше да бъде и 
много по-изразителен, 
ако не бяха пропуските 
пред гола на „белите” 
футболисти през второ-
то полувреме на двубоя. 
Вандалските прояви на 
публиката на ЦСКА по 
време и след срещата  
не можеха и нямаше как 
да помрачат по никакъв 
начин слависткия праз-
ник на стадиона в по-
лите на Витоша и извън 
него. След дълга пауза 
„Славия” отново победи 
един от историческите 
си съперници и върна 
усмивките по лицата на 
своите верни привъ-
рженици.

                                                                                               
Асен ДАСКАЛОВ

Коментар8

Славистки празник и 
безсилие в „червено”

Победи като тази срещу ЦСКА 
несъмнено ще накарат многоброй-
ната публика на „Славия” да се 
завърне на стадиона, както в дер-
бито с „армейците” славистите 
изпълниха трибуната на сектор „А

„Славия” най-накрая 
спечели мач с ЦСКА и 
„белите” фенове сигур-
но още се щипят, за да 
се убедят, че успехът 
не е сън. Значението 
на тази победа е много 
по-голямо от тези три 
точки, за които говори 
Емил Велев ведна-
га след последния 
съдийски сигнал 
на Генов. Те даже са 
най-малкото, с което 
трябва да се горде-
ят на „Овча купел”, 
въпреки че с тях тимът 
намери място в тройка-
та и си осигури мечтан 
аванс пред „армейците”. 

Вероятно някои 
вярват, че досегашната 
дълга серия от мачове 
без успех срещу гран-
довете е следствие на 
тежка прокоба, но много 
повече са реалистите, 
които си я обясняват със 
задните мисли на ръко-
водството. Подхвърля-
ния от сорта: „Този път 
не са имали пари да си 

купят мача”, хвърлят камъ-
ни в градината на Венци 
Стефанов, но точно той за-
служава поздравления за 
триумфа.

Независимо от съмне-
нията в минало време, сега 
„Славия” очевидно има ре-
ален, а не само маскиран с 

празни фрази стремеж за 
участие в евротурнирите. 
Отборът на практика не е 
по-слаб от този на „Локо-
мотив” (София) например, 
нито традициите са му 
по-малки. Ако не реши да 
бъде донор, а да отстоява 
собствените си интереси, 
мечтите на „белите” привъ-
рженици (а те не са толкова 
малко, колкото ги изкарват) 
могат да станат реалност.

В спортно-техническо 
отношение базата бе по-
ставена още през миналата 

година и нищо чудно сега 
Велев да е призван да 
обере плода от усилията 
на Вили Вуцов, както се 
случи в „Левски”. Но това е 
друга тема.

Важното е, че сега за-
дните мисли изглеждат 
насочени в правилната 
посока и пътят, по който 
тръгва отборът, отгова-

ря на марка-
та, която той 
представлява. 
Теорията, че 
българският 
футбол върви 
напред, кога-
то „Левски” и 

ЦСКА са силни, е вярна, 
но и доста пристрастна. 
В крайна сметка, „белите” 
също са дали немалко ве-
лики футболисти, които с 
изявите си за национал-
ния отбор са били любим-
ци на цяла България. Така 
че, всички трябва да сме 
доволни от събуждането 
на добрата стара „Славия”. 
Честито озверели „бели” 
типове!

Людмил ХРИСТОВ

Успех със 
задни мисли

на Заем от „меридиан маЧ” 
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Без да броим загубата 
от Калиакра в първия кръг, 
когато на вратата на 
“Славия” още бе Раис М’Боли, 
от началото на сезона 
твърд титуляр на този 
пост е Стефано Кунчев. 
19-годишният младежки 
национал направи няколко 
грешки в първите си срещи, 
но треньорът Емил Велев 
реши да продължи да му 
гласува доверие и не сбърка. 
В последните двубои Кунчев 
пази като лъв и е на път да 
измести от сърцата на фе-
новете Раис М’Боли. 

- стефано, “славия” 
стартира силно сезона. 
движите се близо до чел-
ниците в класирането, 
бихте Цска за първи път 
от 8 години насам. докъ-
де според теб ще стигне 
отборът този сезон?

- Да, наистина горе-долу 
добре започнахме, макар 
и в самото начало да бяхме 
доста колебливи. Смятам, 
че това се дължи на отлич-
ния колектив, който има в 
отбора. Всички тренираме 
здраво, раздаваме се на 
100 процента в занимани-
ята. Така че не се съмнявах 
нито за миг, че резултатите 
ще дойдат. Треньорът Емил 
Велев е просто перфектен 
– при него няма нищо от 
лошото, което е било преди. 
А къде ще сме в крайното 
класиране, ще ви кажа след 
последния кръг. Ако можех 
да позная от сега, нямаше 
да се занимавам с футбол, а 
с прогнози. 

- ти самият имаше ня-
кои колебания на врата-
та в първите си срещи, а 
след това започна да па-
зиш отлично. Притеснява-
ше ли се, че заради греш-
ките могат да те извадят 
от титулярния състав?

- Все пак още съм не-
опитен и ми липсваше са-
мочувствие, което обаче 
трупам с мачовете. Всички 
в треньорския щаб са зад 
мен, другите вратари също 
ме подкрепят. Не ми е ид-
вало наум, че чак ще ме 
вадят от отбора. Но все пак 
треньорът си решава, а аз 
гледам да се раздавам мак-
симално всеки път, когато 
получа шанс за изява. 

- Половин година тре-
нира в „славия” заедно 

с раис м’Боли. какво ще 
кажеш за него?

- Впечатленията ми са, 
че той е страхотен вратар. 
За мен Раис е нещо като 
Оливер Кан – футболист, 
който може само да служи 
за пример на колегите си. 
При него има всичко, кое-
то е нужно за един добър 
страж, освен това е голям 
професионалист. Доста ми 
помагаше, докато беше на 
“Овча купел”. Захвана се с 
мен и ме научи на много 
неща. Смятам, че израства-
нето ми се дължи именно на 
него. Но веднага трябва да 
уточня, че не все още не съм 
постигнал кой знае какво. 

- Предполагам се над-
яваш раис да бъде про-
даден, тъй като, ако се 
върне в “славия”, ще па-
зиш по-рядко...

- Не заради това. Транс-
фер в чужбина ще е най-
добре и за самия него. Има 
много качества и остава-
нето му в България ще му 
забави развитието. Просто 
Раис няма какво повече 
да прави в „А” група. Вижте 
какво става сега в ЦСКА – 

той ги изважда във всички 
мачове, независимо дали 
от първенството или в Лига 
Европа. Справя се брилянт-
но. Ако не беше той, щяха да 
записват доста разгромни 
загуби. 

- Защо според теб се 
получава така, че най-
добрите вратари напо-
следък излизат от “сла-
вия”?

- Мисля, че изцяло отго-
ворен за това е треньорът 
Валентин Захариев. Той е 
страхотен човек, винаги е 
усмихнат и много позити-
вен. Успява да ни мотивира, 
кара ни да се влагаме в за-
ниманията. И именно затова 
вратарите на „Славия” успя-
ват. Забележете – навсякъ-
де, където той е работил 
преди, вратарите са били в 
страхотна форма – и Здрав-
ко Здравков, и Георги Пет-
ков, и Николай Михайлов, 
и Божидар Митрев, и други. 

- как се разви футбол-
ната ти кариера?

- Преди 5 години се за-
писах във “Векта” (Пловдив). 
Всъщност дотогава се за-
нимавах с волейбол, учих в 

спортното училище в Плов-
див. Двама мои съученици, 
те пък бяха джудисти, ми 
казаха, че правят нов отбор. 
Поканиха ме да се включа, 
треньорът ме хареса и за-
играх във “Векта”. Там изка-
рах три години, след което 
ме взеха за един полусезон 
в “Локомотив”. На “Лаута” за-
писах един мач като титуляр 
в „А” група, но не ми даваха 
повече щанс за изява и ре-
ших да се върна във “Век-
та”. През лятото пък дойде 
офертата от “Локомотив” 
(Мездра) и аз я приех. Там 
обаче положението няма-
ше нищо общо с футбола. 
Беше най-кошмарният пе-
риод в цялата ми кариера. 
Нямахме пари, нямахме 
нищо, кризата здраво беше 
обхванала този клуб. Освен 
това в отбора имаше двама 
по-опитни вратари и само 
те попадаха в групата за 
мачовете. Георги Бачев съм 
го виждал 2 пъти за цялото 
време, прекарано в Мездра. 
Постоянно ни обещаваха, 
че днес или утре ще има 
пари, но нямаше. След това 
дойде офертата от “Славия”. 
Видях, че там работи Ва-
лентин Захариев, и именно 
заради него реших да при-
ема. Все пак бях чел много 
за качествата му. Дойдох на 
“Овча купел”, известно вре-
ме пазих за юношите и за 
дубъла, за да възвърна оби-
чайната си форма, защото в 
Мездра бях позагубил доста 
от нея. 

- смяташ ли, че може-
ше да се справиш добре и 
като волейболист?

- Мисля, че да. Все пак и 
в този спорт бях капитан на 
възрастта си. Мизерията в 
спортното училище обаче 
ме отказа от волейбола. И 
никак не съжалявам, че от-
идох във “Векта”. Иначе съм 
изключително запален по 
волейбол. Много изживя-
вам мачовете на национа-
лите. Съжалявах страшно 
за представянето ни на све-
товното – след загубата от 
Куба цяла нощ не можех да 

заспя. Разочаровах се мно-
го от Бразилия – мислех, че 
там са се събрали мъжкари, 
но не излязох прав. Но така 
е в спорта – явно понякога 
се налага да се надупиш, 
както те направиха. Да загу-
биш битката, за да спечелиш 
войната. 

- сега си младежки на-
ционал. след колко време 
ще те гледаме в мъжкия 
отбор на България?

- Треньорът ми твърди, 
че до две години трябва да 
съм станал национал. Ще се 
постарая да изпълня този 
срок. Разбира се, не всичко 
зависи от мен, нещата опи-
рат и до съдба. Дано да се 
случи така, че до две години 
наистина попадна в селек-
цията. 

- кой ти е любимият 
вратар?

- Трима са. Единият е 
Раис М’Боли, вторият – 
Джанлуиджи Буфон, а тре-
тият – Артур Борац. С него 
имах честта да се запозная 
лично, когато бях на проби 
в “Селтик” преди 2-3 години. 
Тогава не се получи транс-
ферът, нещо заради ме-
ниджърски игри беше. 

- Планираш ли да се 
пробваш отново в чужби-
на?

- Не знам, не съм мислил 
по въпроса. Още нямам и 
мениджър, а и доколко-
то знам на този етап няма 
оферти за мен. Така че си 
гледам отбора. Тук, в “Сла-
вия”, ми е добре. 

- а от кой отбор си?
- В България от никой. 

Някакси не успях да при-
хвана от ентусиазма по 
българския футбол. Иначе 
по света любимите ми два 
тима са “Ювентус” и “Олим-
пик” (Лион). 

- името ти е доста не-
обичайно. откъде е?

- Майка ми е рускиня и е 
доста запалена по история. 
Казвала ми е, че Стефано е 
името на знаменит румъ-
нски крал. Но дядо ми е Сте-
фан и съм кръстен на него.  

Иван ЖИКОВ

Стефано 
Кунчев: „Дойдох в “Славия” 

заради Вальо Захариев”
Раис М’Боли за мен е като Оливер Кан, научи ме на 
страшно много неща, твърди младият вратар на “белите”

Стефано Кун-
чев вярва, че до 
две години може 
да е национал 
на България
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„Вълкът кожата си 
мени, но нрава – не”, 
гласи една стара народ-
на мъдрост. Ако трябва 
да я перифразираме 
на футболен език, тя 
би звучала по следния 
начин: „В детско-юно-
шеската школа на „Сла-
вия” се сменят футбо-
листите, но отборите 
всеки сезон се борят да 
стъпят на  върха”. Крас-
норечив пример за по-
дема в „бялата” люпил-
ня на таланти ни дадоха 
двата тима в елитните 
групи. През измина-
лия месец те премина-
ха като на парад през 
съперниците си и се 
доближиха плътно до 
лидерите в таблицата. 
Възпитаниците на Мил-
чо Евтимов от набор’94 
заличиха категорично 

противоречивите впе-
чатления от старта на 
сезона и с 5 поредни 
победи излязоха на 4-о 
място в елитната група, 
само на 6 точки от ли-
дера „Черно море”. „Бе-
лите” прегазиха ЦСКА 
с 3:0, спечелиха госту-
ванията си на силните 
отбори на „Ботев 2002” 
(1:0) и „Берое” (2:1), по-
топиха „моряците” с 2:1 
и завършиха уникална-
та серия с успех в „Сли-
вен” с 1:0. 

Думите на треньора 
Красимир Мечев, че 

„Славия” ще гони първо 
място в Елитната група 
до 19 години, намират 
потвърждение в пози-
тивните резултати на 
тима. След нещастна-
та загуба от „Чавдар” в 
Етрополе с 0:1, послед-
ваха две разгромни по-
беди над „Ботев 2002” 
(4:1) и „Пирин 2001” (4:0) 
и успех срещу „Пирин” с 
1:0. Така славистите се 
изкачиха на трето мя-
сто в таблицата, само 
на една точка от лиде-
ра „Литекс”. Отборът до 
19 години има и едно от 

най-резултатните напа-
дения в групата досега 
(22 отбелязани гола), а 
отбраната допуска по-
малко от гол на среща.

Краят на септември 
беляза и дългоочаква-
ното начало на сезона 
за отборите ни от „Б” 
съставите и детските 
възрасти. Под ръко-
водството на Християн 
Войнов набор’93 стар-
тира уверено сезона и 
след 5 кръга е втори в 
класирането, на 3 точ-
ки от първия „Левски”, 
като славистите вкара-

ха цели 23 попадения 
само за тези двубои.

Децата от набор’96 
започнаха неуверено 
шампионата и се нами-
рат на 8-ма позиция, но 
имат много време до 
края на сезона, за да по-
добрят представянето 
си. Деца „Б”, заедно с ос-
новните си конкуренти 
„Левски” и „Чавдар”, до 
4-тия кръг не бяха загу-
били точка и изглежда 
класирането през се-
зона ще се разреши от 
директните сблъсъци 
на тези три отбора. 
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„Елитен” месец за 
юношеските ни тимове

VII кръг
„Левски” – „Сливен” 2:4 
„Етър” – „Локомотив” (Пд) 2:3
„Литекс” – „Локомотив”(Сф) 4:3
„Добруджа” – „Берое” 2:3
„Чавдар” – „Славия” 1:0
„Ботев 2002” – „Черно море” 2:1
„Пирин” – „Любимец” 5:1
„Пирин 2001” – ЦСКА 1:0
„Черноморец” – „Видима-Рак.” 3:1

VIII кръг
„Сливен” – „Видима-Рак.” 2:0 
ЦСКА – „Черноморец” 0:1
„Любимец” – „Пирин 2001” 2:1
„Черно море” – „Пирин” 5:0
„Славия” – „Ботев 2002” 4:1 
„Берое” – „Чавдар” 2:2
„Локо” (Сф) – „Добруджа” 2:3
„Локомотив” (Пд) - „Литекс” 1:1
„Левски” – „Етър” 7:0

IX кръг
„Етър” – „Сливен” 3:2
„Литекс” – „Левски” 1:0
„Добруджа” – „Локо”(Пд) 5:0
„Чавдар” – „Локомотив”(Сф) 2:0
„Ботев 2002” – „Берое” 2:1 
„Пирин” – „Славия” 0:1
„Пирин 2001” – „Черно море” 1:1
„Черноморец” – „Любимец” 6:0
„Видима-Рак.” – ЦСКА 0:1

X кръг
„Сливен” – ЦСКА 0:1 
„Любимец” – „Видима-Рак.” 0:1
„Черно море” – „Черном.” 2:1
„Славия” – „Пирин 2001” 4:0
„Берое” – „Пирин” 0:3 
„Локо”(Сф) - „Ботев 2002” 1:1
„Локомотив”(Пд) - „Чавдар” отл. 
„Левски” – „Добруджа” 0:1
„Етър” – „Литекс” 0:1 

класиране:
1. „Литекс” 10    6   4   0   22:9    22
2. „Сливен” 10    7   1   2   24:12  22
3. „Славия” 10    7   0   3   22:9    21
4. „Ч.море” 10    6   2   2   23:7    20
5. „Ботев2002” 10    5   3   2   24:17  18
6. „Добруджа” 10    6   0   4   20:13  18
7. „Черном.” 10    5   2   3   22:11  17 
8. ЦСКА 10    5   2   3   16:12  17
9. „Чавдар” 10    3   4   2   18:14  13 
10. „Етър” 10    4   0   6   14:32  12
11. „Видима-Р.” 10    4   0   6    8:18   12
12 . „Берое” 10    3   3   4   17:21  12
13. „Левски” 10    3   2   5   21:13  11
14. „Любимец” 10    2   2   6   11:31    8 
15. „Пирин2001” 10    1   5   4    8:15     8
16. „Пирин” 10    2   1   7    15:29   7
17. „Локо”(Пд)   9    1   3   5    11:24   6
18. „Локо”(Сф) 10    1   2   7    19:28   5

I кръг 
„Левски” – ОФК „Костинброд” 6:0 
„Септември” – „Костинброд” 3:0 
„Славия” – „Локо” (Сф) 6:0 
„Витоша” – ЦСКА 0:5
„Академик” – „Ботев-57” 1:2

II кръг  
“Левски” – „Септември” 3:0 
„Костинброд” – „Славия” 0:4 
„Локомотив” (Сф) – „Витоша” 6:0 
ЦСКА – „Академик” 2:0 
ОФК „Костинброд” – „Ботев-57” 1:0

III кръг 
„Славия” – „Левски” 1:3 
„Септ=” – ОФК „Костинброд” 2:0 
„Витоша” – „Костинброд” 0:1 
„Академик” – „Локо” (Сф) 0:2 

„Ботев-57” – ЦСКА 2:5

IV кръг  
„Левски” – „Витоша” 6:0 
„Септември” – „Славия” 0:4 
„Костинброд” – „Академик” 1:2 
„Локомотив” – „Ботев-57” 4:3 
ОФК „Костинброд” – ЦСКА 0:3 
 
V кръг  
„Академик” – „Левски” 0:3 
„Витоша” – „Септември” 0:2 
„Славия” – ОФК „Костинброд” 8:0 
„Ботев-57” – „Костинброд” 3:2 
ЦСКА – „Локомотив” 2:3

класиране (първа петица):
1. „Левски”  5    5   0   0   21:1   15
2. „Славия”  5    4   0   1   23:3   12
3.  ЦСКА  5    4   0   1   17:5   12
4. „Локо”(Сф)  5    4   0   1   15:11 12 
5. „Септември”  5    3   0   2    7:7     9

VI кръг
„Берое” – „Ботев 2002” 4:1
„Славия” – ЦСКА 3:0 
„Черно море” – „Локо” (Пд) 3:2
„Сливен” – „Литекс” 1:2
„Спартак-С” – „Черноморец” 2:0
„Пирин 2001” – „Пирин” 1:1
„Чавдар” – „Левски” 1:3
„Векта” – „Локо” (Сф) 3:0

VII кръг
„Локо” (Сф) – „Берое” 2:0
„Левски” – „Векта” 4:1
„Пирин” – „Чавдар” 1:2
„Черноморец” – „Пирин 2001” 1:1 

„Литекс – „Спартак-С” 1:3
„Локомотив” (Пд) – „Сливен” 3:1
ЦСКА – „Черно море” 0:3
„Ботев 2002” – „Славия” 0:1

VIII кръг
„Берое” – „Славия” 1:2
„Черно море” – „Ботев” 1:0
„Сливен” – ЦСКА 1:0
„Спартак-С” – „Локо”(Пд) 2:0
„Пирин 2001” – „Литекс” 0:1
„Чавдар” – „Черноморец” 0:1
„Векта” – „Пирин” 3:1
„Локо”(Сф) – „Левски” 0:2

IX кръг
„Левски” – „Берое” 7:1
„Пирин” – „Локо” (Сф) 0:0
„Черноморец” – „Векта” 3:1
„Литекс” – „Чавдар” 2:0
„Локо” (Пд) – „Пирин 2001” 4:1
ЦСКА – „Спартак-С” 2:2
„Ботев 2002” – „Сливен” 2:2
„Славия” – „Черно море” 2:1 

X кръг
„Берое” – „Черно море” 3:2
„Сливен” – „Славия” 0:1
„Спартак-С” – „Ботев 2002” 0:0
„Пирин 2001” – ЦСКА 3:1 
„Чавдар” – „Локомотив” (Пд) 1:1
„Векта” – „Литекс” 3:2
„Локо” (Сф) – „Черноморец” 2:0
„Левски” – „Пирин” 2:0 

класиране (първа петица):
1. „Черно море”10    8   0   2   21:11   24
2. „Спартак-С” 10    6   3   1   23:7     21
3. „Левски” 10    6   1   2   24:9     19
4. „Славия” 10    5   3   2   13:8     18 
5. „Векта” 10    6   0   4   18:21   18

резултатиЮноши старша възраст 
(род. 1992 г.) 

елитна група 2010/11

Юноши старша ”Б” - 
род. 1993 г. 

Юноши младша възраст
(род. 1994 г.) 

елитна група 2010/11



Бр. 8 (109), октомври 2010 г.Младата смяна 13

„С напредването на 
възрастта изискванията 
към мен и отбора се увели-
чават, трябва да се добли-
жаваме до мъжкия футбол 
и съвременните модели на 
игра”, с тези думи настав-
никът на Юноши Младша 
възраст „Б” – Емилиян Пав-
лов очерта основния при-
оритет за отбора през тази 
година. През сезона мом-
четата ще изграждат харак-
терите си и ще се готвят за 
голямото предизвикател-
ство Елитната юношеска 

група до 17 години. Само 
най-добрите и подготвени 
ще оцелеят, затова Павлов 
работи с голяма група фут-
болисти от 28-29 момчета, 
като на всички ще се даде 
шанс за изява и количество-
то трябва постепенно да 
се претвори в качество на 
терена. Отборът е запазил 
гръбнака си от миналата 
година, като единствените 
нови момчета са дошлият 
от „Левски-Раковски” Лю-
бен Пандев, играещ в лява-
та част на халфовата линия 
и атаката, както и ръстов 
вратар от „Литекс”, който 
още се адаптира към тима. 
„Тенденцията е да разви-
ваме качествата на момче-
тата, които са при нас още 
от подготвителните групи, 
а не да събираме деца от 
цяла България, както пра-
вят „Левски” и „Чавдар”. 
Според наставника, трябва 
да се работи в перспекти-
ва, победите, класирането 
и добрата игра доставят 
удоволствие на феновете, 
но най-важното е от всеки 
набор да излязат поне по 

2-3 футболисти, които впо-
следствие да се наложат 
в мъжкия тим, каквато е и 
целта на ръководството на 
клуба. В шампионата на-
бор’95 стартира с три убе-
дителни победи, но срещу 
„Чавдар” съдията не вижда 
гол с ръка на съперника и 
„белите” губят с 1:2, а после 
идва и равенство 1:1 срещу 
„Левски-Раковски”, при ко-
ето „белите” също изпускат 
доста положения. „Голмай-
сторът на тима от миналата 
година Милан Проданов 3 
месеца бе контузен и още 
не може да си върне фор-
мата от миналата година, 
Манковски и Семерджиев 
също са с травми, а това се 
отразява на резултатността 
ни”. Проблемите са главно в 
атака, където няма равно-
стойни заместници на ли-
дерите, а силите на няколко 
тима в групата са изравне-
ни, особено като физическа 
подготовка. Набор’95 за-
почна участието си в турни-
ра за Купата на България с 
победа над „Миньор” в Пер-
ник с 1:0 и на 1/8-финалите 

на турнира ще приеме сил-
ния тим на „Черноморец”, в 
който играят трима юноше-
ски национали. „Момчетата 
показаха характер и въпре-
ки че теренът в Перник бе 
ужасно разкалян, измъкна-
ха победата. Казах им, че 
двубоят с „Черноморец” е 
техният шанс да си „сверят 
часовниците” срещу един 
от най-добрите тимове в 
страната, и те прекрасно 
разбират това, така че се 
надявам да ги отстраним. 
С такива мачове момче-
тата се каляват за мъжкия 
футбол”. Тимът практикува 
нападателен футбол, Пав-
лов залага главно на схема 
4-3-3, а срещу по-силен 
съперник отборът излиза с 
по-наситена средна линия, 
подреден в  4-2-3-1. На так-
тика играчите се учат и от 
мъжкия състав като получа-
ват от наставника си задачи 
да разучават играта и по-
стройката на първия отбор 
на „Славия”. Павлов търси 
помагала и тактически 
ръководства и от треньори, 
работещи в Холандия и Гер-

мания, а възпитаниците му 
с радост пресъздали играта 
на „Аякс” в един контролен 
мач срещу „Вихрен”. Пав-
лов се надява, че тимът му 
тази година ще представя 
„Славия” в международен 
турнир, защото опитът от 
досега на футболистите 
му с големите европейски 
школи са важни за бъде-
щето им съзряване. Иначе 
Божилов и Манковски вече 
се изявяват и в състава до 
17 години, Мирослав Хри-
стов също бележи прогрес 
и привлича вниманието на 
националния селекционер 
със зрелищните си голо-
ве, постигнати с удари от 
над 20-метрова дистанция. 
Емилиян Павлов сподели, 
че условията в клуба са 
едни най-добрите в Бълга-
рия, но все пак един пан-
сион, в който да се привли-
чат по 2-3 от най-големите 
таланти в страната, би бил 
чудесно решение на ръко-
водството. Защото в „Сла-
вия” трябва да тренират 
най-добрите…

„Трябва да изграждаме футболисти, 
класирането не е толкова важно”

Емилиян 
Павлов: 

I кръг 
„Кремиковци” – ОФК „Костинброд” 0:0 
„Левски-Рак.” – „Локомотив” 0:0 
„Витоша” – „Левски” 0:15 
„Академик” – ЦСКА 0:8
„Славия” - почива

II кръг 
„Септември” – „Кремиковци” 3:1 
ОФК „Костинброд” – „Славия” 0:8 
„Локомотив” – „Витоша” 5:0 
„Костинброд” – „Академик” 0:0

III кръг 
„Славия” – „Септември” 4:1 
„Чавдар” - ОФК „Костинброд” 9:1 
„Академик” – „Левски” 0:8 
ЦСКА – „Костинброд” 7:0

IV кръг 
„Септември” – „Чавдар” 2:1 
„Кремиковци” – „Славия” 0:3 
ОФК „Костинброд” – „Левски-Рак.” 0:9 
„Локомотив” – „Академик” 5:1 
„Левски” – ЦСКА 2:0

V кръг 
„Левски-Рак.” – „Септември” 4:1 
„Чавдар” – „Кремиковци” 13:0 
„Витоша” – ОФК „Костинброд”  отл. 
ЦСКА – „Локомотив”  3:0
„Славия” – почива

VI кръг 
„Славия” – „Чавдар” 1:2

VII  кръг 
„Левски-Рак.” – „Славия”        1:1
 
класиране (първа петица):
1. „Левски”  5    4   1   0   27:0    13
2. „Славия”  5    3   1   1   17:4    12
3. „Чавдар”  4    3   0   1   25:4   9
4.  ЦСКА  4    3   0   1   18:2   9
5. „Левски-Рак”  4    2   2   0   14:2      8

I кръг 
„Лъвчета” – ОФК „Костинброд” 1:5 
„Славия” – „Локомотив” 0:2 
„Левски-Рак.” – ЦСКА 2:1 
„Интер” – „Витоша” 2:1 
„Септември” – „Локомотив 101” 6:0 
„Академик” – „Чавдар” 1:4

II кръг
„Локомотив 101” – „Академик” 0:1 
„Витоша” – „Люлин” 2:3 
ЦСКА – „Интер” 14:0 
„Локомотив” – „Левски-Рак.” 0:1 
ОФК „Костинброд” – „Славия” 1:2 
„Левски” – „Лъвчета” 4:0

III кръг 
„Славия” – „Левски” 0:2 
„Левски-Рак.” – ОФК „Костинброд” 4:0 
„Интер” – „Локомотив” 1:3 
„Люлин” – ЦСКА 1:4 
„Септември” – „Витоша” 4:1 
„Чавдар” – „Локомотив 101” 14:0

IV кръг 
„Витоша” – „Академик” 1:4 
ЦСКА – „Септември” 4:0 
„Локомотив” – „Люлин” 1:0 

ОФК „Костинброд” – „Интер” 2:1 
„Левски” – „Левски-Рак.” 3:1 
„Лъвчета” – „Славия” 0:5
V кръг 
„Левски-Рак.” – „Лъвчета” 3:1 
„Интер” – „Левски” 0:6 
„Люлин” – ОФК „Костинброд” 1:2 
„Септември” – „Локомотив” 0:3 
„Академик” – ЦСКА 0:4 
„Чавдар” – „Витоша” 3:0 сл.
„Славия” – почива

VI кръг 
„Витоша” – „Локомотив 101” 2:2 
ЦСКА – „Чавдар” 1:2 
„Локомотив” – „Академик” 1:1 
ОФК „Костинброд” – „Септември” 3:0 
„Левски” – „Люлин” 13:0 
„Лъвчета” – „Интер” 2:1 
„Славия” – „Левски-Рак.” 0:1

класиране (първа петица):
1. „Левски”  5    5   0   0   28:1    15
2. „Локо” (Сф)  6    4   1   1   10:3    13
3.  ЦСКА  6    4   0   2   28:5 12
4. „Чавдар”  4    4   0   0   22:2 12
5. „Левски-Рак”  5    4   0   1     9:4  12 
…………… 
8. „Славия” 5     2   0   3     7:6 6 

I кръг
„Лъвчета” – ОФК „Костинброд” 4:0 
„Славия” – „Левски-Чепинци” 7:0 
„Чавдар” – „Интер” 13:0 
„Локо 101” – „Левски” 0:14 
„Обеля” – „Люлин” 8:1 
„Септември” – „Нови Искър” 13:0 

„Левски-Рак.” – „Локомотив” 0:0 
„Академик” – ЦСКА 0:15

II кръг 
„Септември” – „Лъвчета” 4:2 
„Левски-Чеп.” – „Чавдар” 0:14 
„Интер” – „Левски-Рак.” 2:3 
„Локомотив” – „Локо 101” 9:0 
„Левски” – „Обеля” 6:0 
„Люлин” – „Академик” 3:1 
„Нови Искър” – ЦСКА 1:8 
ОФК „Костинброд” - „Славия” 0:9

III кръг 
„Славия” – „Септември” 3:1 
„Чавдар” – ОФК „Костинброд” 20:0 
„Левски-Рак.” – „Левски-Чеп.” 1:0 
„Локо 101” – „Интер” 2:4 
„Обеля” – „Локомотив” 2:5 
„Академик” – „Левски” 0:12 
ЦСКА – „Люлин” 6:0 
„Лъвчета” – „Н. Искър” 11:0

IV кръг 
„Септември” – „Чавдар” 2:4 
„Лъвчета” – „Славия” 2:6 
ОФК „Костинброд” – „Левски-Рак.” 0:2 
„Левски-Чеп.” – „Локо 101” 2:2 
„Интер” – „Обеля” 1:1 
„Локомотив” – „Академик” 8:0 
„Левски” – ЦСКА 5:0 
„Н. Искър” – „Люлин” 3:5

класиране (първа петица):
1. „Чавдар”  4    4   0   0   51:2 12 
2. „Левски”  4    4   0   0   37:0 12
2. „Славия”  4    4   0   0   25:3    12
4. „Локо” (Сф)  4    3   1   0   22:2 10
5. „Левски-Рак”  4    3   1   0    6:2  10

Страниците подготви: Калоян АТАНАСОВ

Юноши младша ”Б” - 
род. 1995 г.

деца ”а” - род. 1996 г.

деца ”Б” - род. 1997 г.
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Името на Щилиян 
Карастойков е добре 
познато на феновете 
на „белите”. Това е чо-
векът, който направи 
децата на „Славия” 
(родени 1993 г.) шам-
пиони след 29 годишна 
пауза през лятото на 
2008 г. Впоследствие, 
той напусна клуба, 
за да се върне отново 
през това лято. Вече 
като официален скаут 
на мъжкия състав.

- Г-н карастойков, 
как се чувствате в „сла-
вия”?

- Чувствам се пре-
красно. С удоволствие 
се върнах на работа в 
клуба, където постигнах 
най-големия си профе-
сионален успех досега. 
Още щом се споразумях-
ме да бъда скаут на отбо-
ра през август бях пълен 
с енергия да започна да 
помагам.

- В какво се състои 
работата на скаута?

- Съвременният фут-
бол отдавна разчита на 
високите технологии. В 
Германия например, в 
даден клуб с тази дей-
ност се занимава не един 
човек, а цял отдел. Тук 
тази работа я върша аз. 
Процесът започва със 
заснемане на двубоите 
срещу нашите съперни-
ци. След това мачът се 
преглежда основно и се 
отделят кадри, отнасящи 
се до тактическата подго-
товка на противника, на-
чин на игра на конкретни 
състезатели, слабости 
и силни страни. Всичко 
това става с помощта на 
компютърна програма. 
Накрая, готовият про-
дукт 

съдържа видео 
с достатъчно 
информация 

относно стила на кон-
кретния съперник. Тази 
предварителна подго-
товка е особено важна за 
треньорското ръковод-
ство, начело с г-н Велев, 
което внимателно се за-
познава със събраната 
информация преди все-

„мечтая за момента, когато 
ще бъда в англия и ще 
разузнавам съперника на 
„славия” в евротурнирите”

ки двубой.
- Звучи изключи-

телно интригуващо. 
състезателите имат ли 
достъп до тази инфор-
мация?

- Работата на скаута 
включва и анализ на ма-
човете на нашия отбор. 
Видеото от всеки двубой 
на „Славия” също подле-
жи на обработка. Изряз-
ват се слабостите и греш-
ките на всеки състезател. 
Особено важно е това за 
хората, които системно 
имат проблеми и техни 
грешки са довели до не-
гативен резултат. Готово-
то видео се гледа заедно 
от треньорите и състеза-
теля, когото касае. Целта 
е той сам да се види от-
страни и да коригира 
слабостите при следва-
щите си изяви. Тук ми 
се иска да дам пример с 
вратаря Стефано Кунчев, 
който започна сезона 
не много убедително. 
Въпреки това, момчето 
бе оставено на спокой-
ствие и вече оправдава 
гласуваното му доверие 
от треньорския щаб.

- можете ли да се 
ангажирате с мнение и 

кратка оценка за стар-
та на сезона на „бели-
те”?

- Неочаквано трудно 
начало на старта на сезо-
на, но постепенно всичко 
си идва на мястото. Бих 
желал да отбележа, че 
голямото предимство на 
„Славия” и същевремен-
но заслуга най-вече на 
старши-треньора Емил 
Велев е налагането на 
млади състезатели в ти-
тулярния състав. Убеден 
съм, че резултатите от 

гласуваното 
доверие на 
момчетата 

ще дойдат много скоро. 
Един от най-хубавите 
моменти, който не мога 
да подмина, е победата 
над ЦСКА. Разузнаване-
то на отбора им не бе от 
лесните, защото текуче-
ството при тях в момента 
е голямо и ми се наложи 
да наблюдавам няколко 
мача, докато събера и 
подредя нужната инфор-
мация.

- липсва ли ви рабо-
тата като треньор и в 
школата. какво става с 

вашите възпитаници?
- Дали ми липсва ра-

ботата в школата - и да, 
и не. Сегашните ми ан-
гажименти, свързани с 
наблюдения и анализ, са 
били част от работата ми 
и като треньор, но тога-
ва цялата отговорност 
беше моя. Не мога да 
кажа, че съм се отказал 
от възможността отново 
да работя като треньор, 
но на този етап нещата, 
с които се занимавам са 
в помощ на „белия” щаб. 
Някои от моите мом-
чета, с които станахме 
шампиони, вече не са в 
„Славия”, но това е нор-
мално. Капитанът Валери 
Цекин например, зами-
на за Италия, в школата 
на отбор от Серия „Б”. 
Други момчета вече са в 
„Литекс” и „Левски”. Все 
пак, има и такива, които 
продължават при „бели-
те” и някои от тях спокой-
но могат да попаднат в 
мъжкия състав един ден.

- как вижда Щилиян 
карастойков „бялото” 
бъдеще?

- Убеден съм, че клуб-
ната политика в „Славия” 
рано или късно ще даде 

своите плодове. Базата, 
която бе изградена пре-
ди няколко години, вече 
даде първите резултати. 
Стотици момчета загъ-
рбиха „Левски” и ЦСКА, 
и започнаха да тренират 
тук само заради отлич-
ните условия. Едва ли 
щеше да се стигне и до 
двете титли при децата 
и юношите, ако ситуаци-
ята не се бе променила. 
Вижте ЦСКА - при тях 
цари пълен разпад. Тук 
е съвсем друго! Разбира 
се, нужен е и някакъв 
значим успех на вътреш-
ната сцена, който да от-
прищи и феновете - да 
започнат по-масово да 
идват на стадиона. Нека 
не звучи нескромно, но 
мечтая за момента, в 
който ще замина за Ан-
глия като скаут на „Сла-
вия” и там ще разузнавам 
съперника на „белите” в 
евротурнирите. Сигурен 
съм, че това не е просто 
красиво пожелание, а 
нещо, което може да се 
случи скоро.

Разговаря:
Свободан 

АЛЕКСАНДРОВ

Щилиян
Карастойков: 

През 2008 година Щилиян Карастойков (вляво) поведе своите възпита-
ници от детския отбор на „Славия” към титлата. Сега мечтае като 
скаут да помогне и на мъжкия отбор да стигне до отличията  
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„Славия” записа 
двойна победа в дер-
бито с „червените”, 
след като агитката на 
„белите” демонстрира 
много добро подреж-
дане, синхрон в пее-
нете, доста креативна 
хореография и пълна 

подкрепа през 90-те 
минути на двубоя. Това 
стана факт след дълго-
месечна подготовка от 

страна на фракцията 
„Boys Sofia”, но не и без 
помощта на момчетата 
от „La Vecchia Scuola”. 

По-крайните фено-
ве на най-стария ро-
ден клуб най-накрая 
намериха своето мя-
сто на трибуните и се 

обединиха за каузата. 
Припомняме, че преди 
време двете фракции 
редовно стояха на раз-

лични места. Така, гру-
пата, която се събра за 
двубоя с „червените” 
след единственото по-
падение, набъбна зна-
чително. Всички в сла-
вистката торсида пе-
еха безрезервно и до, 
край, което бе чудесно. 

Беше подготвена хоре-
ография със знамена 
– 20 черни и 20 бели, 
както и дръзката идея 

да бъдат нарисувани 
фигурки, които държа-
ха факли и бяха ока-
чени на оградата пред 
агитката. Тези силуети 
на фенове с шалове на 
„Славия” бяха изрязани 
от шперплат и поставе-
ни отпред на оградата. 
Най-важното в случая 
е, че славистите се 
подредиха точно както 
повечето добри агитки 
– във формата на голям 
правоъгълник, на чер-
ните седалки в „А” сек-
тор” вляво. Синхронът 

пък бе много добре 
поддържан от двама-
та „тартори” в групата, 
които регулираха пее-
нето и песните, и така 
нямаше спорадични 
подвиквания или про-
ява на претенции. 
Всички пяха заедно, 
което доведе до подо-
бряване на звученето. 
Дано добрият пример 
бъде продължен и в 
следващите мачове, 
а и последван от по-
възрастните слависти 
по трибуните. 

Силната организация в агитката е налице –
„белите” ултраси впечатлиха срещу ЦСКА

Без да има организи-
ран транспорт от фен-
клуба слависти пътува-
ха до далечния морски 
град, за да подкрепят 
любимия си отбор във 
важния двубой с „Чер-
номорец”. Въпреки нега-
тивния резултат срещу 
„акулите” на Красимир 
Балъков всички ще за-
помнят приятната и не-
натоварваща екскурзия.

За голяма изненада 
освен няколкото коли 
от София, на стадион 
„Лазур” в Бургас присъ-

Очаква се мобилизация на „бе-
лите” ултраси за гостуването на 
„Литекс” в Ловеч в дванайсетия 
кръг. Обикновено в града на по-
крития мост се събират доста по-
вече слависти от нормалното за 
екскурзия. Феновете се надяват и 
този път да е така, защото дербито 
е възлово. В следващото домакин-
ство със „Сливен” ще се обсъжда и 
организацията около мачовете с 
градските съперници от „Левски” 
и „Локомотив” (София). Всеки, кой-
то може да помогне с нещо, е до-
бре дошъл при агитката.

стваха и неколцина сла-
висти от региона. Фен 
беше дошъл от Поморие, 
други бяха от различни 
квартали на Бургас, за-
пазили в себе си „бяла-
та” идея. Те подкрепяха 
емоционално слависти-
те до края, независимо 
от неприятната загуба. 

Ултрасите на „Славия” 
останаха с изключител-
но неприятно впечатле-
ние от диктора на ста-
диона и уредбата, които 
звучаха гръмогласно 
при буквално всяко спи-

ране на играта. Въпреки 
опитите за „нахъсване” 
на черноморската пу-
блика от страна на спи-
кера, агитка от тяхна 
страна почти липсваше, 
а „феновете” им бяха 
предимно деца и хора, 
дошли да гледат без-
платно футбол преди 
лягане. Във всяко друго 
естество обаче органи-
зацията на „Черномо-
рец” (Бургас) е години 
напред в развитието си 
пред всеки един оста-
нал клуб в България.

Подготовка 
за останалите 
дербита

„Белите” фенове бяха и в Бургас

 Част от колоритната хореография на ултрасите включваше фигурките от кар-
тон, както и пироефекти      снимка: Божидар Илиев

По време на 
двубоя този 
силует на „бял” 
фен „държеше” 
факли, които 
се запалиха и 
ефектът беше 
култов 

„мечтая за момента, когато 
ще бъда в англия и ще 
разузнавам съперника на 
„славия” в евротурнирите”

Подготви екип на в. „Славия”
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На прага сме на 
старта на поред-
ното първенство 

по баскетбол при дамите. 
Най-успешният роден тим 
за всички времена в този 
спорт „Славия” отново ще 
участва в елитната група. 
Заедно с петнайсеткратни-
те шампионки в тазгодиш-
ното издание на женската 
Национална баскетболна 
лига ще вземат участие 
още пет тима. Това са 
съставите на шампионки-
те от „Лукойл Нефтохимик”, 
бронзовите медалистки 
„Монтана 2003”, възстано-
веният тим на столичния 
„Левски” и отборът на „Бе-
рое 07”. Към настоящия мо-
мент не е потвърдено на 
сто процента участието на 
носителките на купата от 
„Дунав” (Русе) по финансо-
ви причини. Регламентът 
предвижда да се изиграят 
двайсет кръга на принци-
па всеки срещу всеки, на 
разменено гостуване, като 
клубовете ще се срещнат 
по четири пъти. 

Безспорен фаворит и 
през този сезон остава 
тимът на „Лукойл Нефто-
химик”. Съставът воден от 
Петко Маринов разполага 
и с опит, и с класа. В редо-

вете на бургаския клуб в 
подготвителния период 
имаше не малко чужде-
странни състезателки, 
като тези, които ще оста-
нат ще са с доста висока за 
родните стандарти класа. 
Бърз преглед на съставите 
на останали отбори извеж-
да на преден план нали-
чието на доста бивши ба-
скетболистки на „Славия” 
в техните редове, както и 
на редица опитни състе-

зателки. В „Левски” помощ-
ник треньор е бившата ка-

питанка на „Славия” Мар-
гарита Папазова. Тук са и 
шампионките на България 
с „белите” Петя Джамбазка, 
Наталия Топалова и Радо-
стина Димитрова, както и 
преминалата през школа-
та в „Овча купел” млада на-
дежда Памела Дечева. 

В селекцията на „Берое 
07” изпъква двукратната 
шампионка с „белия” от-
бор Албена Бачкова и до-
скорошните славистки 
Тонка Тенчева, и Стефка 
Николова. Тук е още и 

атрактивната американка 
Латаша Байерс. В „Монтана 

2003” пък са носителката 
на купата на България с 
„белите” през 2001 Каме-
лия Михалкова, дълго-
годишната състезателка 
на „Славия” Агнеса Дой-
чинова и шампионката 
на страната през 2002 с 
най-стария роден тим Зоя 
Станоева. В тима воден от 
Савко Димитров изпъкват 
още талантливият център 
Веселка Тодорова и опит-
ната Ивелина Вранчева. 

Всичко това прави тези 
отбори трудно преодоли-

ми от младия и неопитен 
състав на „Славия”. За по-

реден път в последните 
5-6 години „белите” бяха 
напуснати от доста състе-
зателки, а на техните ме-
ста дойдоха момичета 
от школата. Сега това са 
баскетболистки от отбора 
девойки-старша възраст, 
който това лято, под 
ръководството на Надка 
Голчева стана шампион. 
Средната възраст от 19 
години и 4 месеца, прави 
настоящия женски тим 
на „белия” клуб най-млад 
в елита. Най-опитна е 23 

годишната Александра 
Делчева. Бившата волей-

болистка от миналата го-
дина е в състава, като вече 
ще се концентрира само 
върху изявите си на ба-
скетболното поле. Както 
ви информирахме в мина-
лия брой възстановени са 
от контузии най-младата в 
състава Естер Милчева и 
плеймекърът Дора Сево-
ва. Целта пред тима воден 
от Кирил Куков е обигра-
ване на състава.

състав на женския 
отбор на „славия” за 
сезон 2010/2011: 

Естер Милчева, Па-
улина Цветанска, Тео-
дора Ралева, Михаела 
Дилова, Весела Коваче-
ва, Деница Габровска, 
Мартина Николова, 
Дора Севова, Калина 
Маринова, Ана Стойко-
ва, Александрина Па-
найотова, Александра 
Делчева, Даниела Спа-
сова, Теодора Григоро-
ва, Ивана Шикилева. 
Старши треньор Кирил 
Куков.

Програма:
І кръг – 16 октомври 

„Славия” – „Монтана 2003”, 
зала „Христо Ботев” – 18.00 
часа

ІІ кръг – 23 октомври 
„Славия” – „Левски”, зала 
„Универсиада” – 15.45 часа

ІІІ кръг – 30 октомври 
„Славия” – „Дунав”, зала 
„Христо Ботев” – 18.00 часа

ІV кръг – 7 ноември 
„Лукойл Нефтохимик” – 
„Славия”, зала „Бойчо 
Брънзов” – 17.00 часа

V кръг – 13 ноември 
„Берое 07” – „Славия”, зала 
„Общинска” – 18.00 часа

Страницата 
подготви

Камен ОГНЯНОВ

Славистките отново 
с най-млад отбор

Със своите 16 години 
Естер Милчева е най-
младата в тима на „бе-
лите”

През миналия сезон славистките завършиха шести в НБЛ, сега амбицията е да 
се обиграва новия отбор             снимки: Bulgarianbasket.com 

С ремонтирана зала посрещнаха новия сезон младите баскетболисти на 
„Славия”. На съоръжението на стадиона в квартал „Овча купел” бе под-
новена настилката, като сегашният паркет е от най-висока класа. Освен 
това бяха сменени с нови десетилетните кошове, както и бе подменена об-
лицовката на стените. С новите великолепни условия да се тренира баскет-
бол в „белия” клуб вече е истинско удоволствие.
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Любимият инстру-
мент за ирония 
за най-стария 

роден клуб е, че „Славия” 
е подкрепяна от най-
старите фенове. Привъ-
ржениците на плувния 
клуб на „белите” обаче за 
пореден път доказаха, 
с модерни средства, че 
знаят как да пазят и раз-
пространяват историята 
на тимове, които се пъчат 
с давност от двадесетина 
години. От пет месеца в 
социалната мрежа „Фейс-
бук” съществува група 
приятели в групата „Плу-
вен клуб „Славия” и водни 
братя”.

Идеята за създаването 
се роди при една от ре-
довните сбирки на плув-
ците на клуба. Мотори и 
реализатори на идеята 
са Василен Димитров и 
Николай Кръстев. Всеки 
славист обаче е призован 
да пуска снимки, материа-
ли и впечатления на елек-
тронния лист на профила.

Всъщност групата е 

естествено продъ-
лжение на линията 

за медийно и книжно 
съхраняване на славното 
минало на клуба. Нищо, 

че в момента той бележи 
отбой. Не са забравени 
и останалите спортове 
с досег към басейна – 

водна топка, модерен 
петобой, триатлон.... 
Уводната статия в сек-
цията за информация е 
почерпена от материала 
в алманаха, посветен на 
90-години „Славия”.

Титулната снимка 
също е от архивите на 
отбора. На нея е заснет 
многократният шампи-
он и рекордьор Пламен 
Дончев. Първата голяма 
звезда на „белите” плувци 
- баща и треньор на Ми-
хаил Александров, сам 
подсигури илюстрацията 
за профила на групата.  
Всъщност „Сла-
вия” е сред мал-
кото клубни в 
„синия” ни спорт. 
С такива се гор-
деят пловдивски-
ят „Младост’91”, 
силистренският 
„Доростол”, „Со-
фия’21”, „Родопа” 
(Смолян), НСА. 
Естествено има и 
няколко изобщо 
за плуването. 

Сред приятели-
те на групата изпъ-

кват и бивши състезатели 
на клуба Адриана Бори-
сова, Денислав Калчев, 
както и други плувни на-
ционали като Невена Ми-
тева. 

Впечатляващ е и фото-
архивът. Част от снимките 
оставиха поразени и са-
мите състезатели, непо-
дозиращи за съществува-
нето на подобни кадри. С 
голяма историческа стой-
ност е общата снимка на 
състезателките и треньо-
рите, извоювали отбор-
ната републиканска титла 
на 25-метров басейн през 

1987 г. На нея са и звез-
дите Бистра Господинова 
и Адриана Борисова, а 
фотото 

дълго време стоеше 

в предверието на малкия 
басейн на „Овча Купел”, 
който биде превърнат 
във волейболна зала.  
Уникална е и снимката 
със старта на славистът 
Георги Михалев, който 
стана и официален плакат 
на европейското първен-
ство в София през 1985 
година. Както и кадрите 
от честването на 95-ата 
годишнината на „Славия”.

Част от снимките са 
сканирани от личния ар-
хив на покойния титан 
на треньорската мисъл 
Георги Миндов. Не е за-
бравен и самият Миндак. 
За него също е написано. 
Не са пропуснати и сегаш-
ните ръководни фигури 
в клуба президентът Вла-
димир Янков и дясната му 
ръка Николай Чальов. 

Няма как да бъде под-
минато и интервюто на 
Николай Кръстев с но-
вия шеф на родното плу-
ване Георги Аврамчев 
за списание „Плуване & 
Водна топка”. Той също 
е кадър на „Славия”. 
Останалото ще разберете 
с влизането във Фейсбук 
на „Плувен клуб “Славия” 
и водни братя" от албума. 

Васо ЧИНАСКИ

Плувците на „Славия” 
си имат нова медия

Състезателките на “Славия” (заедно със своите треньори), извоювали отборната 
републиканска титла на 25-метров басейн през 1987 г. (отляво на дясно): прави: Иван 
Вълев, Адриана Борисова, Георги Миндов, Людмила Димитрова, Владимир Янков; 
клекнали: Борислава Борисова, Бистра Господинова, Янита Рангачева

Пламен Дончев – 
първата голяма 
звезда на плува-
нето в „Славия” 
позира за клуб-
ния календар

Така 
изглежда 

профилът 
на групата 
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       Хокей на трева

Отборът на „Славия” по 
хокей на трева за мъже за-
писа нова славна страни-
ца в клубната си история, 
след като към спечелени-
те три купи през миналия 
сезон - за първенство в 
зала и на открито, и за ку-
пата на страната, прибави 
и суперкупата. В играния 
на 16 октомври финал 
срещу НСА „белите” стиг-
наха до сладка победа с 
5:4. Славистите бяха по-
вели с 4:1 през първото 
полувреме, но през вто-
рото отпускане в техните 
редици доведе до израв-
няването на резултата. В 
крайна сметка хокеистите 
на „Славия” стигнаха до 5:4 
в последните секунди. Три 
от головете в мача бяха 
дело на Милош Стоянов, 
а другите две попадения 
добави Даниел Валяви-
чарски.

Началото на новия 
сезон у нас, уви е под 
въпрос. Поради недостиг 
на финансиране феде-
рацията отлага неговия 
старт за неопределено 
време. При липсата на 
вътрешни състезания „бе-
лият” клуб си урежда уча-
стие на турнири в съсед-

ните страни.
Най-абсурдно в момен-

та обаче, е положението с 
наложените наказания на 
председателя на клуба 
по хокей Антони Ваканов, 
главния мениджър Георги 
Грудев и петима състеза-

тели. Санкциите, влезли 
в сила от 4 октомври, са 
изключително сериозни и 
засягат освен представи-
телите на „Славия” и три-
ма души от „Локомотив” 
(София). „Нямам право да 
присъствам на територи-

ята на НСА по време на 
официални прояви, вклю-
чително и международ-
ни. Влизането в сградата 
на ДАМС също трябва 
да става по предвари-
телна уговорка. Цялата 
кореспонденция с хо-

кейната федерация може 
да се извършва само по 
електронен път или чрез 
Български пощи. Това на 
практика блокира рабо-
тата ми като председател 
на клуба”, разказва г-н Ва-
канов. Още по-любопитно 
и шокиращо е как се е 
стигнало до тези наказа-
ния. Антони Ваканов е бил 
поканен на събрание на 
УС на федерацията през 
лятото. Впоследствие, от 
същия УС обявяват, че г-н 
Ваканов изобщо не е бил 
канен, а е нахлул по време 
на заседанието?!! Това по-
късно е използвано като 
довод за налагането на 
наказанията. „Аз разбира 
се, няма да оставя нещата 
така и вече съм задвижил 
процедури чрез комиси-
ята по дискриминацията, 
както и в комисията по 
защита на личните дан-
ни. Ще си търсим правата 
докрай!”, категоричен е 
шефът на „белия” клуб по 
хокей на трева.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

„Белите” грабнаха четвърта купа за сезона
Федерацията издевателства над клуба, 
наложени са абсурдни наказания на седем души

               Волейбол

Антони Ваканов (вляво) 
се надява проблемите с 
федерацията да нямат 
отражение върху 
резултатите на клуба и 
„белите” да продължат 
да печелят купи у нас и в 
чужбина

Школата на 
„Славия” от-
ново се от-

личи с най-много пред-
ставители в българския 
национален отбор на 
световното първенство 
по волейбол за мъже в 
Италия през септември 
и октомври. На шампио-
ната на планетата Бълга-
рия зае престижното 
седмо място след като 
записа хубави победи 
срещу някои от силите 
в световния волейбол, 
но и в същото време до-
пусна колебливи изяви. 
Шестима състезатели от 
състава от 14 волейбо-
листи пък имат право-
то да се гордеят, че са 
пробили в спорта чрез 

„Славия” и реномираната 
школа на клуба. Матей 
Казийски, Андрей Жеков, 

Валентин Братоев, Кон-
стантин Митев, Светос-
лав Гоцев и Владислав 
Иванов са кадрите на 
„бялата” волейболна 
академия, които за по-
реден път защитиха 
успешно реномето на 
„Славия” и България 
пред света.

По традиция Казий-
ски и Жеков бяха неиз-

Шестима юноши на „славия” играха
за България на световното в италия

менна част от първия 
състав на „лъвовете”, а 
Братоев, Митев, Гоцев и 
Иванов на няколко пъти 
получиха шанс за изява 
и в никакъв случай не 

разочароваха специали-
стите с представянето 
си. На клубните отбори, 
които в момента се бро-
ят за водещи в България, 
остава само да се учат от 
работата в школата на 
„Славия”.

Асен ДАСКАЛОВ

За разлика от 2006 
година, този път 
Матей Казийски не 
успя да изведе България 
до медалите на 
световното първенство

Валентин Братоев 
(номер 10) и 
Константин Митев 
(номер 20) са двама от 
представителите на 
реномираната „бяла” 
волейболна школа 
на шампионата на 
планетата в Италия
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Младият вратар на „Сла-
вия” Стефано Кунчев спо-

деля радостта си от успеха 
със славистката торсида. 

Интервю с „белия” 
страж на стр. 9.
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Футболистите на 
„Славия” успя-
ха да наложат 

волята си и да сломят 
съпротивата на ЦСКА 
в едно от знаковите за 
родния футбол съперни-
чества. Възпитаниците 
на Емил Велев бяха без-
спорно по-добрият тим 
на терена и успехът им бе 
повече от закономерен. 
При повече концентра-
ция пред гола „белите” 
можеха да спечелят и вто-
рото си столично дерби 
с изразителен резултат, 
но и това 1:0 над „армей-
ците” стопли сърцата на 
славистите по трибуни-
те. Дял за успеха имат и 
привържениците с бяло-
черни шалчета и знамена, 
създали великолепна ат-
мосфера на „Овча купел”. 
Когато отбор и агитка са 
едно цяло резултатът е 
само един – победа!   

Феновете в бяло пред-
ложиха и колоритна 

хореография в дербито. 
Още новости от „бяла-

та” агитка на стр. 15

Авторът на победния гол 
Дани Пеев отново е пре-
одолял футболист на „ар-
мейците”. 
Всичко за мача на стр. 4-5. 




