
ОЧАКВАЙТЕ НИ 

ОТНОВО ПРЕЗ АВГУСТ!

Отмина още едно фут-
болно първенство, което 
изтерзаната славистка 
душа няма да запомни 
с нищо добро. Пореден 
шампионат белязан в гра-
фа “други”. Поне на края 
на сезона се появи и лъч 
надежда. След като титу-
лярите бяха разпуснати в 
“заслужена” ваканция, дой-
де ред на младата “бяла” 
смяна да се докажа. Някои 
“капацитети” определиха 
срещата с “железничарите” 
като двубой без значение?! 
Пълна глупост! Няма такъв 
мач, още по-малко с тима от 
“Надежда”. И слава Богу, че 
това разбраха и младоците 
с екипа на “Славия”. Против-
но на очакванията за едва 
ли не разгром, слависткият 
дух се върна на терена в 
полите на Витоша и накара 
привържениците на “бели-
те” да си отдъхнат. Накара и 

този малък славист да стъ-
пи на терена със свещената 
бяла фланелка и да вкуси, и 
той от магията на “Славия”. 

На другите фронтове 
в колективните спортове 

се доказа за пореден път 
марката “Славия”. Водените 
от дългогодишния специ-
алист и бивш волейболист 
на “белите” Брунко Илиев 

младите слависти станаха 
шампиони за юноши-стар-
ша възраст. Наследниците 
на Матей Казийски пот-
върдиха високото реноме 
на “бялата” школа! Нещо, 
което е обичайно явление 
и в женския баскетбол, без 
значение за каква 
възраст иде реч. 
Този път се поз-
латиха кадетките 
водени от Надка 
Голчева. Ясно е, че 
не е далеч времето, 
когато отново ще се 
скандира познато-
то от всички “бели 
шампионки” и при 
дамите. Ами про-
бивът в хокея на 
трева? След среб-

рото при мъжете, “белите” 
юноши заслужиха титлата 
и показаха, че и този спорт 
в скоро време ще бъде на-
ричан славистки! С други 
думи да живеят младите, 
които ни върнаха вярата в 
идеята “Славия” !   
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Добре, че са младите!

Абонирайте се - 
кат. номер 666
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Група слависти алар-
мират по повод трагич-
ната ситуация с “Памет-
ника на създателя” – Ди-
митър Благоев (Пальо): 
“След като беше почис-

тен и освежен в момента 
той отново е обрасъл с 
трева, ситната фракция 
камъчета, която беше 
купена и насипана в ос-
новите му от нас е из-

ровена от 
кучета. . . . .
Как няма 

един човек в този клуб, 
на който да му пука 
поне малко за идеята 
“Славия”...едно окосява-
не на тревата е сигурно 
30 лева, а хора от Гор-
на Баня, които гледат 
животни могат и да го 
направят без пари за 
храна на животните си, 

но някой трябва да се 
сети. Нашата молба е да 
публикувате в интернет 
страницата на НКС и във 
в. “Славия” нашето огор-
чение от поредното без-
хаберие към клубната 
история на “белите” от 
сегашните управници 
на клуба!” 

Господа ръководители на “Славия” – засрамете се!

У в а ж а е -
ми читатели, 
днес ви за-
познаваме с 
малкия сла-
вист Алексан-
дър Красими-
ров Костов. 
Едва девет-
годишен той 
вече носи с 
гордост фла-
нелката на 
“Славия”. И 
обещава, че 
както дядо си 
Лилян Алек-
сандров така 
и той, ще бъде 
цял живот ве-
рен на “белия” 
отбор.

О ч а к в а -
ме вашите 

снимки на малките почитатели на “бе-
лите” и текст към тях. Всички изпра-
тени фотоси до редакцията ще бъдат 
публикувани.

Бюлетин
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Всеки автор носи отговорност за материалите си.
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Децата на "Славия"

Само с изявите си 
през есента, Благой Ге-
оргиев заслужи ежегод-
ната награда “Любимец 
на “белите” фенове”. 
Вече пета поредна го-
дина регистрираните 
потребители на форума 
на официалната интер-
нет страница на Нацио-
налния клуб на слависта 
организират това допит-
ване. След всеки двубой 
на “Славия”, всеки жела-
ещ, гласува за играч на 
мача според него. Прави 
се класиране, което се 
актуализира след всеки 
кръг. Този път в анкета-
та попаднаха 32 футбо-
листи! Което не трябва 
да учудва с оглед факта, 
че през сезона с бялата 
фланелка взеха участие 
в шампионатни двубои 
над 40 души! Слабото 
представяне на “белия” 

отбор през пролетния 
дял доведе и до това по-
бедител да стане играч 
взел участие само през 
първия етап на пър-
венството. Благой Геор-
гиев отвя конкуренци-
ята и спечели 309 точ-
ки. Те бяха достатъчни 
за първото място. Зад 
него в подреждането 
остана лауреатът за из-
миналия сезон Йордан 
Господинов, събрал 
252 точки. Призовата 
тройка се допълва от 
Мартин Керчев, имащ 
в актива си само три 
точки по-малко. Двама-
та подгласника можеха 
да увеличат актива си, 
ако не бяха предсроч-
но разпуснати в лятна 
ваканция и играха в 
последния за сезона 
мач. В десетката наме-
ри място и друг бивш 

победител в допит-
ването Тодор Колев. 
Игралият само през 
есента голаджия съб-
ра 109 точки. Публику-
ваме призовите десет 
класирани футболис-
ти на “Славия” спря-
мо вота на публиката. 
От организаторите на 
проявата напомнят, че 
традиционно през ме-
сец юли ще се състои 
дебатът около регла-
мента на провеждане-
то на играта за новия 
сезон.       

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:  
1. Благой Георгиев - 309 точки  
2. Йордан Господинов - 252  
3. Мартин Керчев - 249  
4. Славчо Георгиевски - 210 
5. Павле Попара - 188  
6. Галин Иванов - 187  
7. Дениран Ортега - 119  
8. Тодор Колев - 109  
9. Богомил Дяков - 106  
10.Асен Николов - 100

Благо Георгиев за втори 
път играч на феновете!

Другата традицион-
на игра на територията 
на страницата на НКС 
– slaviasofia.com също 
приключи със завърш-
ване на футболния сезон. 
Победител този път стана 

потребител с псевдоним 
White Avalanche.  

Припомняме накратко 
регламента: до участие 
сa допуснати само ре-
гистрирани потребители 
на форума. Валидна е 

прогнозата за даден мач, 
ако тя е пусната преди 
началото на съответната 
среща. Всеки участник 
може да играе само с 
една прогноза за даден 
мач! На базата на спече-

лените точки след всеки 
кръг на играта ще бъде 
публикувано временно 
класиране. След края 
на сезона победителят 
ще получи и награда! За 
познат точен резултат 
се присъждат 5 точки, 
зa знак - 2 точки. Бонус 
от 1 точка, ако е позната 
и разликата в резулта-
та. При равенство бонус 
точки не се присъждат. 

За познат брой отбеля-
зани голове от “Славия” 
допълнителен бонус от 
1 точка. И тази година 
играта се радваше на 
сериозен интерес. Като 
точки заслужиха близо 
70 слависти от сайта. Тук 
ви предлагаме първите 
трима в подреждането. 

1. White Avalanche - 69 
2. strange_affection - 54 
3. zissko - 51 

White Avalanche спечели играта 
за познати резултати на “Славия”

Отново 
бурени 
обгръщат 
паметника 
на първия 
предсе-
дател на 
“Славия”

Първият брой на
в. "Сла вия" излиза на 
10 април 2001 година

ISSN 1312-2320
Излиза всеки месец

Абонирайте се - 
каталожен
номер 666
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Достойният мач на 
дубльорите и ре-
зервите на „Сла-

вия” срещу прехвалените 
звезди на „Локомотив /Сф/, 
обратът в двубоя след 0:2 
и дори пропусната победа 
при 2:2 дойдоха още веднъж 
да докажат, че завърши един 
объркан сезон за „белите”. 
Шампионат, който най-вече 
ще се запомни с рекордни-
те 15 загуби /половината 
мачове!!!/ и със срамното 
и смехотворно отпадане в 
турнира за купата от „Ботев” 
/Криводол/. Малка, много 
малка утеха са хубавите и 
шумни победи в Ловеч над 
„Литекс” и в „Надежда” над 
„Локомоив”, чийто комплекс 
от „Славия” продължава, 
както се видя в последния 
кръг.

А това е малко, твърде 
малко, за да направи оцен-
ката за сезона по-различна 
от незадоволителна.

И то при положение, че 
съставът на „Славия” този 
път бе селекциониран срав-
нително добре, отборът 
разполагаше с не лоши 
футболисти. Но нямаше ли-
дер! И това пролича както 
в поредните загуби срещу 
ЦСКА и „Левски” /да не за-
бравяме как Ангел Ангелов 
буквално подари победата 
на „червените” на „Армията” 
с двете безумни, сервилни 
и услужливи дузпи/, така и 
в повечето мачове на „Овча 
купел”, загубени от средняци 
и слабаци.

И когато видяхме срещу 
„Локо” /Сф/ на финала с как-

ви играчи е разполагал като 
резерв треньорът Стевица 
Кузмановски, 

вината му за 
срамния сезон 

става още по-голяма. И ос-
вобождаването му не само 

е логично, а и доста закъс-
няло...

Сега какво? Най-логично 
е новият наставник Вили Ву-

цов да получи подобаващия 
и нормален кредит на дове-
рие. Но само при условие, че 
и той, както и президентът 
Венцислав Стефанов, декла-
рират и дефинират ясно цел-
та пред отбора – европейски 
турнири!

Стефанов вече го каза, 
когато обяви назначаването 
на Вуцов във в. „Труд”. Необ-
ходимо е не само да го пов-
тори и потрети, но и да пред-
приеме конкретни действия 
в тази насока. А те са ясни и 
прости – достатъчно добра 
селекция, в която водеща да 
е ролята и думата на новия 
треньор. Който пък е извес-
тен като максималист, амби-
циозен специалист и човек, 
който не си оставя “магарето 
в калта”. В този смисъл на-
значаването на Вили Вуцов 
може да се окаже добро за 
„Славия”. Защото той със си-
гурност ще внесе хъс и же-
лание за борба докрай на от-
бора. Това, което го нямаше, 
или се проявяваше съвсем 
рядко през сезона. Същият 
този дух и борбеност бяха 
демонстрирани в двубоя с 
„Локо” /Сф/ на финала на 
шампионата.

Време е „Славия” да се 
понабърка в голямата игра 
у нас. Първо – заради фено-

вете, които са на прага на от-
чаянието от представянето 
на отбора през последния 
сезон. И второ – защото на 

хоризонта вече е стогодиш-
нината на клуба И ако ше-
фовете на клуба искат през 
2013-а „Славия” да се бори 
за титлата, като първият 
български отбор, който ще 
празнува 

един век доказано 
съществуване 

без да изкривява и доизмис-
ля историята си, този процес 
трябва да започне това лято. 
Заедно с градежът на отбор, 

който няма да се подновява 
откъм добри футболисти 
всеки шест месеца. Защо-
то досегашната картина е 
ясна – всеки, който може, 
е продаден зад граница. 
И селекцията започва от-
ново. За да се превърне 
всичко в един омагьосан 
и порочен кръг, в който се 
върти клубът вече десети-
на години.

Излизането от кръга 
може да стане с деклари-
рани и защитени амбиции 
първо от клубният прези-
дент, а след това от тре-
ньора и футболистите. А 
най-добре е всички да го 
направят заедно и заедно 
да тръгнат напред и наго-
ре. Тогава е съвсем сигур-
но, че и стадион „Славия” 
ще се понапълни. Защото 
зажаднелите за успехи сла-
вистки сърца само чакат 
първата позива от любим-
ците си в бели фланелки и 
ще ги подкрепят. Но про-
цесът по промяната трябва 
да тръгне от най-висшите 
етажи на клуба и да бъде 
отстояван на всички рав-
нища и от всички.

Николай КРЪСТЕВ   

Дойде ли времето за промяна 
или се тръгва на поредна 
обиколка по порочния кръг?

Посоки 3

Младите надежди от “бялата” школа скриха топката на прехвалените псевдо 
звезди от “Надежда”               сн: sportal.bg
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Последните че-
тири двубоя 
на “Славия” за-

твърдиха окончателно 
мнението, че сезонът бе 
един от най-неуспешни-
те на “белите” в послед-
ните десетина години. 
Отборът записа три по-
редни загуби от “Черно-
морец, “Левски” и “Черно 
море”, като в първите два 
случая се опитваше да 
играе приличен футбол, 
но в третия бе твърде 
примирен и това коства 
оставката на треньора 
Стевица Кузмановски. В 
последния кръг срещу 
“Локомотив” пък ръ-
ководството реши да 
разпусне титулярите и 
да заложи на резерви и 
юноши. Именно в този 
двубой изгря надеждата, 
че бъдещето на тима не е 
чак толкова лошо. 

Преди
 
мача 
с “Черноморец”

вече беше ясно, че и два-
та състава нямат за какво 
да се борят в първенс-
твото. Това създаде пред-
поставки да се получи 
интересен и динамичен 
сблъсък. На изкуствения 
терен на стадион “Лазур” 
“белите” започнаха мощ-
но, но последователно 
Ду Бала и Мартин Кав-
дански изпуснаха удоб-
ни шансове да открият 
резултата. Вместо това 
домакините стигнаха 
до гол, когато Николай 
Кръстев използва невни-

мание в защитата на сто-
личани и засече топката 
във вратата от корнер. И 
двата тима си размениха 
по едно опасно положе-
ние до почивката, за да 
се стигне до малко слу-
чайното изравняване 
на резултата – голмай-

сторът Кръстев подаде 
удобен пас на Ду Бала в 
опит да изчисти топката 
от пеналта, а бразилецът 
само това и чакаше, за 
да я мушне под плонжа 
на Борел – 1:1. Радостта 
на “Славия” обаче трая 
твърде кратко и ново 
безумие в отбрана – този 

път неразбирателство 
между Кавдански и Емил 
Петров при слаб удар на 
Светлин Симеонов, до-
веде до крайното 2:1. 

За феновете това 
поражение нямаше 
толкова голямо значе-
ние. Те се интересуваха 
единствено от двата до-
макински мача до края 
– срещу “Левски” и “Локо” 
(София). 

Дербито 
със “сините”

бе последният шанс на 
футболистите и треньора 
Кузмановски да се реа-
билитират пред запалян-
ковците за проваления 
сезон. Те ясно съзнаваха 
това и футболистите на 
кандидат-шампионите 
срещнаха яростен от-
пор от момчетата в бяло. 
Още в началото Керчев 
изпусна от чиста пози-
ция, а до почивката на-
тискът на левскарите бе 
безплоден. В атаката на 
домакините пък Дени-
ран Ортега и Ду Бала из-
тормозиха защитниците 
на съперника, а съдията 

Цветан Георгиев спести 
червен картон на Весе-
лин Минев, задържал и 
повалил откъсващия се 
сам срещу вратаря ниге-
рийски нападател. Вто-
рата част продължи, как-
то завърши първата, и 
изглеждаше, че “сините” 
и след сто години няма 
да вкарат гол на Йордан 
Господинов. Стигна се 
обаче до 51-ата минута, 
когато груба грешка на 
Морац в пеналта позво-
ли на Тасевски да нахлуе 
по аутлинията и да пусне 
пас към Зе Соарес, кой-
то отблизо да направи 
0:1. Това обърка “бели-
те”, които в следващите 
петнайсетина минути 
не можеха да се окопи-
тят и едва не допуснаха 
втори гол. След това те 
се събудиха, но така и 
не създадоха опасност 
пред Митрев. “Сините” 
пък предпочитаха да се 
излежават по терена, 
докато чуят последния 
съдийски сигнал. 

След като поредната 
загуба в дербито вече бе 
факт, от ръководството 
дадоха да се разбере, 

Минали мачове4

Емоционален край 
на много лош сезон
Титулярите на “Славия” с очаквани три 
загуби, резервите с героизъм срещу “Локо”

Иван Здравков и другите играчи от младежката фор-
мация на “белите” върнаха отново на терена просло-
вутия славистки дух в мача с прехвалените звезди на 
“Локомотив” (София)                                        сн: БТА

Павле Попара бе един от малкото, които се откро-
яваха в скучния мач с “Левски” 
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че ще вземат радикални 
мерки в края на шампи-
оната. На въпросите за 
треньорска смяна обаче 
Венцеслав Стефанов от-
говаряше уклончиво. 

Все пак Стевица Куз-
мановски бе принуден 
да си подаде оставката 
след

загубата 
от “Черно море”

във Варна. Там “белите” 
играха наистина безоб-
разно срещу безкрайно 
мотивирания си съпер-
ник, който се нуждаеше 
от три точки, за да си га-
рантира бронзовите ме-
дали. Вместо да окажат 
максимална съпротива 
на Кривия, Какалов и 
компания, възпитаници-
те на македонския спе-
циалист стигнаха само 
до един удар на Ду Бала 
към вратата за цял мач. 
Варненци могат само да 
съжаляват, че не се въз-
ползваха от тоталната 
апатия на противниците 
си и не им отбелязаха 
още няколко гола. Куз-
мановски направи опит 
да се оправдае със съди-
ята на пресконференци-
ята на стадион “Тича”, но 
ден по-късно бе освобо-
ден от поста си след два 
сезона на кормилото на 
“Славия”. 

Напускането му кръг 
преди края, както и пау-
зата за мачовете на мъж-
кия и младежкия нацио-
нален отбор, създадоха 
пълен хаос в организа-
цията на “белите”. Оказа 
се, че новият наставник 
Велислав Вуцов ще де-
бютира едва в началото 

на лятната подготовка, 
а Стевица вече се бе 
прибрал в Сърбия. Ръко-
водството пък предпо-
чете да не се съобразява 
с желанието на феновете 
и пусна всички титуляри 
във ваканция, рискувай-
ки резервите и юноши-
те да бъдат унизени от 
“Локомотив” в послед-
ния кръг. На треньорс-
кия пост пък бе записан 
специалистът от детско-
юношеската школа Ради 
Георгиев, който има ли-
ценз, въпреки че де фак-
то съставът бе воден от 
наставника на вратарите 
Николай Донев. 

Мачът с “Локо”

както често се случва в 
последните сезони, дой-
де точно навреме, за да 
се повдигнат настрое-
нието и самочувствието 
на поомърлушения сла-
вист. “Червено-черните” 
излязоха на терена с най-
доброто, което имаха в 
наличност. Срещу себе 

си те имаха само един 
титуляр на “белите” – Ан-
тонио Карлос, а редом 
с резерви като Виктор 
Дениран, Милан Копри-
варов, Георги Самоки-
шев и Владимир Иванов 
на терена бяха юношите 
Георги Могилков, Емил 
Мартинов, Иван Здрав-
ков, Иван Иванов и Ан-
дон Гущеров. На врата-
та пък бе абсолютният 
дебютант Рейс М’Боли, 
който с изявите си през 
90-те минути показа, че 
или няма никакви качес-
тва, или му е трудно да се 
адаптира в отбора. 

За ужас на феновете 
от “Надежда” “детската 
градина” в бяло не за-
почна да си вкарва голо-
ве сама. Напротив – през 
цялото първо полув-
реме тимът действаше 
компактно и дисципли-
нирано и не даваше въз-
можност на съперници-
те да атакуват опасно. В 
средата на първата част 
пък Гущеров бе изведен 
сам срещу Галев, но се 

засуети и стреля в него, 
явно стреснат от уни-
калния шанс за гол. През 
втората част “белите” 
продължиха да играят 
страхотно и дори натис-
наха съперника си. При 
една контраатака Милан 
Коприваров пусна хитър 
пас към Виктор Дени-
ран, който бе повален 
от Галев. При сблъсъка 
вратарят на гостите се 
контузи, но все пак спаси 
отсъдената дузпа, изпъл-
нена от капитана Владо 
Иванов. Пропускът от 
бялата точка сякаш стъ-
писа младите слависти, 
а влезлият след почив-
ката за “Локо” Митев 
само това и чакаше. Той 
откри резултата след 
пробив на Димо Атана-
сов, а малко след това 
сложи топката на главата 
на Балдовалиев за 0:2. В 
този момент “червено-
черните” – и футболисти-
те, и запалянковците им, 
започнаха да се чувстват 
победители. Агитката от 
“Надежда” се опитваше 
да дразни домакините 
с нецензурни реплики, 
докато на терена Кало-

ян Караджинов пробва 
да “играе на 21”. Високо-
мерието му бе наказано 
мигновено – Коприва-
ров му открадна топката 
и стартира опасна атака, 
завършила с корнер, при 
изпълнението, на който 
Самокишев намали – 1:2. 
Бранителят, който прите-
жава бомбен шут с левия 
крак, броени минути по-
късно получи страхотен 
подарък от резервния 
вратар на “Локо” Румен 
Тинков, излязъл с топка-
та в ръце извън преде-
лите на полето си. При 
отсъдения фаул Киш бе 
безкомпромисен – 2:2, а 
до края Коприваров мо-
жеше да донесе и успеха 
на “Славия”. 

Точката в дербито в 
последния кръг даде на 
разочарования “бял” за-
палянко малко поводи 
за оптимизъм. Не заради 
резултата, разбира се. 
Но срещу “Локо” се видя, 
че прословутият славис-
тки дух е още жив, а той 
е много важна предпос-
тавка за бъдещи успехи. 

Иван ЖИКОВ

СТАТИСТИКА
XXVII кръг, 16.05.2009 г. 

“Черноморец” – “Славия” 2:1
“Славия”: 12. Е. Петров, 21. Дяков, 5. Кавдански, 14. Дениран, 18. 
Морац, 27. Попара, 7. Бето, 17. Керчев (79 – 33. Г. Иванов), 28. Ду 
Бала, 10. Николов (84 – 19. Гущеров), 44. Ристич (32 – 9. Вълев).
Голмайстори: 1:0 Кръстев (27), 1:1 Ду Бала (66), 2:1 Симеонов (73).
Съдия: Стефан Спасов.
Жълти картони: Керчев, Дениран, Бето, Ду Бала.
Бургас, ст. “Лазур”, 2000 зрители.

XХVIII кръг, 23.05.2009 г. 
“Славия” – “Левски” 0:1

“Славия”: 1. Господинов, 35. Петков, 18. Морац, 28. Ду Бала, 21. Дя-
ков, 17. Керчев, 3. Р. Петров (65 – 2. Вл. Иванов), 10. Николов (90 – 9. 
Вълев), 7. Бето (76 – 33. Г. Иванов), 11. Ортега, 27. Попара.
Голмайстор: 0:1 Зе Соарес (51).
Съдия: Цветан Георгиев.
Жълти картони: Р. Петров, Попара, Николов.
Ст. “Славия”, 5000 зрители.

XXIX кръг, 31.05.2009 г. 
“Черно море” – “Славия” 2:0

“Славия”: 12. Е. Петров (46 – 1. Господинов), 21. Дяков, 35. Петков, 
5. Кавдански, 14. Дениран (68 – 2. Вл. Иванов), 22. Карлос, 44. Ристич, 
17. Керчев, 20. Димитров, 28. Ду Бала, 11. Ортега (29 – 9. Вълев).
Голмайстори: 1:0 Кавдански (44-автогол), 2:0 Борносузов (52).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълти картони: Дяков, Ристич, Петков, Димитров, Вл. Иванов.
Варна, ст. “Тича”, 4000 зрители.

ХХХ кръг, 13.06.2009 г. 
“Славия” – “Локо” (София) 2:2

“Славия”: 1. М’Боли, 15. Могилков, 2. Вл. Иванов, 6. Самокишев, 14. 
Дениран, 22. Карлос, 8. Ив. Иванов, 18. Мартинов, 20. Здравков (90 
– 9. Хр. Николов), 19. Гущеров (85 – 35. Ников), 77. Коприваров.
Голмайстори: 0:1 Митев (58), 0:2 Балдовалиев (63), 1:2 Самокишев 
(73), 2:2 Самокишев (76).
Съдия: Ахмед Ахмед.
Жълт картон: Коприваров.
Ст. “Славия”, 800 зрители.

“Черноморец” – 
“Славия”
“И ние, и “Черно-

морец” се опитахме да 
играем добър футбол, 
получи се интересен 
мач. Головете в нашата 
врата паднаха след де-
тински грешки. Според 
показаното на терена 
равният резултат бе по-
справедлив. Трябваше 
да сме по-креативни в 
офанзивен план.” 

“Славия” – “Левски”
“Стана равностоен 

двубой. “Левски” има-
ше превъзходство по 

десния фланг, където 
Зе Соарес бе много ак-
тивен. Наложи се да 
извадя Роберт Петров 
и да пусна Дяков, за да 
го опази. Голът на “Левс-

ки” беше много смешен. 
Късметът не бе на наша 
страна.”

“Славия” – 
“Черно море”
Среща с голямо на-

прежение. Нормално, 
домакините се нужда-

еха отчаяно от трите 
точки. Съдията обаче не 
ни позволи да играем. 
Спираше всичките ни 
атаки с нарушения. А 
това плюс организира-
ният и качествен тим на 
“Черно море” не ни поз-
воли да се представим 
на ниво. Нямаше как да 
спечелим. 

Забележка: След пос-
ледния мач на “Славия” 
срещу “Локо” (София) 
никой от треньорс-
кия щаб на “белите” не 
пожела да говори пред 
журналисти. 

ТРЕНьОРъТ

Богомил Дяков се утвърди в дясната зона на “бяла-
та” защита през този сезон                        сн: sportal.bg   
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„СЛАВИя” В „А” ПФГ - МАЧ ПО МАЧ
I кръг, 9 август 2008 г.
„Славия” - „Литекс” 0:3
II кръг, 16 август 2008 г.
„Локомотив” (Мездра) - „Славия” 1:0
III кръг, 24 август 2008 г.
„Славия” - „Беласица” 3:0
(2:0 Тодор Колев; 3:0 Славчо Георгиевски)
IV кръг, 30 август 2008 г.
„Сливен 2000” - „Славия” 1:1
(0:1 Мартин Керчев)
V кръг, 14 септември 2008 г.
„Славия” - ЦСКА 1:2 
(1:1 Тодор Колев)
VI кръг, 20 септември 2008 г.
„Спартак” - „Славия” 1:2 
(0:1 Тодор Колев;1:2 Мартин Кавдански)
VII кръг, 28 септември 2008 г.
„Славия” - „Локомотив” (Пловдив) 2:0 
(1:0 Мартин Керчев, 2:0 Галин Иванов)
VIII кръг, 5 октомври 2008 г.
„Славия” - „Миньор” 1:1
(1:0 Благой Георгиев)
IX кръг, 21 октомври 2008 г.
„Пирин Благоевград”  - „Славия” 3:2 
(0:1 Тодор Колев; 2:2 Павел Попара)
X кръг, 27 октомври 2008 г.
„Славия” - „Вихрен” 2:0
(2:0 Славчо Георгиевски)
XI кръг, 3 ноември 2008 г.
„Ботев” - „Славия” 2:1 
(2:1 Мартин Кавдански)
XII кръг, 10 ноември 2008 г.
„Славия” - „Черноморец Бургас” 2:0 
(1:0 Дениран Ортега, 2:0 Галин Иванов)
XIII кръг, 16 ноември 2008 г.
„Левски” - „Славия” 1:0
XIV кръг, 24 ноември 2008 г.
„Славия” - „Черно море” 0:2 
XV кръг, 1 декември 2008 г.
„Локомотив” (София) - „Славия” 0:1
(Благой Георгиев)
XVI кръг, 9 март 2009 г.
„Литекс” - „Славия” 0:1 
(Павле Попара)
XVII кръг, 14 март 2009 г.
„Славия” - „Локомотив” (Мездра) 0:0
XVIII кръг, 17 март 2009 г.
„Беласица” - „Славия” 2:5 
(0:1 Ду Бала, 0:2 Дениран Ортега, 1:3 Галин Иванов, 2:4 
Асен Николов, 2:5 Антонио Карлос)
XIX кръг, 21 март 2009 г.
„Славия” - „Сливен” 3:1 
(1:0 Ду Бала, 2:0 Дениран Ортега, 3:1 Дениран Ортега)
XX кръг, 5 април 2009 г.
ЦСКА - „Славия” 2:1 
(0:1 Дениран Ортега)
XXI кръг, 11 април 2009 г.
„Славия” - „Спартак” 1:2 
(1:2 Антонио Карлос)
XXII кръг, 17 април 2009 г.
„Локомотив” (Пловдив) - „Славия” 2:1 
(1:1 Павле Попара)
XXIII кръг, 21 април 2009 г.
„Миньор” - „Славия” 1:0 
XXIV кръг, 25 април 2009 г.
„Славия” - „Пирин Благоевград” 2:3
(1:1 Йордан Петков; 2:1 Бето)
XXV кръг, 2 май 2009 г.
„Вихрен” - „Славия” 1:2 
(0:1 Даниел Ортега; 1:2 Бето)
XXVI кръг, 8 май 2009 г.
„Славия” - „Ботев” 4:0 
(1:0 Мартин Керчев, 2:0 Асен Николов, 3:0 Бето, 4:0 Ду 
Бала)
XXVII кръг, 16 май 2009 г.
„Черноморец Бургас” - „Славия” 2:1 
(1:1 Ду Бала)
XXVIII кръг, 23 май 2009 г.
„Славия” - „Левски” 0:1
XXIX кръг, 31 май 2009 г.

„Черно море” - „Славия” 2:0 
XXX кръг, 13 юни 2009 г.
„Славия” - „Локомотив” (София) 2:2 
(2:2 Георги Самокишев)

Крайно класиране - „А” ПФГ сезон 2008/2009
Отбор  М П Р З +/- Г.Р.  Т    
1. „Левски” 30 21 6 3 39 57-18 69
2. ЦСКА  30 21 5 4 32 54-22 68
3. „Ч. море” 30 18 6 6 29 48-19 60
4. „Литекс” 30 17 7 6 27 53-26  58
5. „Локо” (Сф) 30 16 6 8 23 52-29 54
6. „Черном.” 30 11 10 9 4 41-37 43
7. „Локо” (Пд) 30 12 7 11 -3 40-43 43
8. „Славия” 30 11 4 15 3 41-38 37
9. „Локо” (Мз) 30 10 7 13 -2 39-41 37
10. „Пирин” 30 10 5 15 -15 35-50 35
11. „Миньор” 30 9 8 13 -15 24-39 35
12. „Сливен” 30 8 8 14 -8 32-40 32
13. „Ботев” 30 8 6 16 -19 31-50 30
14. „Вихрен” 30 8 2 20 -21 29-50 26
15. „Спартак” 30 5 10 15 -27 19-46 25
16. „Беласица” 30 4 5 21 -47 24-71 17
Заб.: От групата изпадат отборите на „Вихрен” 
(Сандански), „Спартак” (Варна) и „Беласица” (Петрич).

ИЗПъЛНИТЕЛИТЕ

Есен 2008
Играч  минути мачове
Павле Попара  1295 15
Славчо Георгиевски 1202 14
Тодор Колев  1080 13
Благой Георгиев 1075 12
Богомил Дяков 992 12
Владимир Иванов 980 12
Борислав Павлов 968 11
Виктор Дениран 886 10
Мартин Кавдански 848 12
Йордан Господинов 810 9
Мартин Керчев 745 11
Галин Иванов  625 9
Марио Кирев  540 6
Мбайе Диоп  463 10
Милан Коприваров 425 9
Радослав Анев 425 7
Сърджан Новкович 415 10
Николай Петров 253 8
Атанас Дреновички 249 3
Георги Самокишев 136 3
Дениран Ортега 110 3
Йордан Петков 44 1

Орлин Орлинов 27 1
Зоран Златковски 19 2
Иван Здравков 3 1

Пролет 2009
играч  минути мачове
Богомил Дяков 1088 13
Павле Попара  1020 12
Карлос  992 12
Ду Бала  980 13
Роберт Петров 965 11
Йордан Петков 955 11
Митя Морац  900 10
Дениран Ортега 889 12
Йордан Господинов 810 9
Братислав Ристич 750 10
Мартин Керчев 700 11
Мартин Кавдански 678 9
Бето  643 10
Асен Николов  474 8
Галин Иванов  452 9
Емил Петров  450 5
Радослав Димитров 390 9
Виктор Дениран 360 4
Владимир Иванов 317 6
Николай Вълев 225 6
Милан Коприваров 112 3
Иван Иванов  100 2
Андон Гущеров 95 3
Раис М`Боли  90 1
Могилков  90 1
Георги Самокишев 90 1
Емил Мартинов 90 1
Иван Здравков 87 1
Ников  5 1

Сезон 2008/2009
Павле Попара  2315 27
Богомил Дяков 2080 25
Йордан Господинов 1620 18
Мартин Кавдански 1526 21
Мартин Керчев 1445 22
Владимир Иванов 1297 18
Виктор Дениран 1246 14
Славчо Георгиевски 1202 14
Тодор Колев  1080 13
Галин Иванов  1077 18
Благой Георгиев 1075 12
Дениран Ортега 999 15
Йордан Петков 999 12
Карлос  992 12
Ду Бала  980 13
Борислав Павлов 968 11
Роберт Петров 965 11
Митя Морац  00 10
Братислав Ристич 750 10
Бето  643 10
Марио Кирев  540 6
Милан Коприваров 537 12
Асен Николов  474 8
Мбайе Диоп  463 10
Емил Петров  450 5
Радослав Анев 425 7
Сърджан Новкович 415 10
Радослав Димитров 390 9
Николай Петров 253 8
Атанас Дреновички 249 3
Георги Самокишев 226 4
Николай Вълев 225 6
Иван Иванов  100 2
Андон Гущеров 95 3
Иван Здравков 90 2
Раис М`Боли  90 1
Георги Могилков 90 1
Емил Мартинов 90 1
Орлин Орлинов 27 1
Зоран Златковски 19 2
Радомир Ников 5 1

„Белите” финишираха четвърти при дубъла, 
Попара успя да си изкара осем жълти картона

Павле Попара записа най-много срещи от 
всички слависти през сезона, но и получи 
най-много жълти картони 
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ДИСЦИПЛИНАТА

Есен 2008
играч  жк чк
Благой Георгиев 7 -
Виктор Дениран 5 -
Павле Попара  3 -
Мартин Кавдански 3 -
Владимир Иванов 3 -
Борислав Павлов 2 1
Богомил Дяков 2 -
Тодор Колев  2 -
Мбайе Диоп  2 1
Николай Петров 2 -
Атанас Дреновички 1 1
Радослав Анев 1 1
Славчо Георгиевски 1 1
Милан Коприваров 1 -
Галин Иванов  1 -
Мартин Керчев 1 -
Общо картони: 37 5

Пролет 2009
играч  ж.к. ч.к.
Мартин Керчев 6 -
Павле Попара  5 -
Митя Морац  3 1
Роберт Петров 4 -
Бето Силва Мигел 4 -
Братислав Ристич 3 -
Радослав Димитров 2 -
Едуардо Дубала 2 -
Йордан Петков 2 -
Йордан Господинов 1 -
Владимир Иванов 1 -
Асен Николов  1 -
Дениран Ортега 1 -
Емил Петров  1 -
Виктор Дениран 1 -
Богомил Дяков 1 -
Карлос Елено  1 -
Милан Коприваров 1 -
Дениран Ортега 1 -
Общо картони: 41 1

Общо наказателни картони 2008/2009
2008/2009  жк чк
Павле Попара  8 -
Мартин Керчев 7 -
Благой Георгиев 7 -
Виктор Дениран 6 -
Роберт Петров  4 -
Владимир Иванов 4 -
Бето Мигел  4 -
Митя Морац  3 1
Мартин Кавдански 3 -
Братислав Ристич 3 -
Богомил Дяков 3 -
Мбайе Диоп  2 1
Борислав Павлов 2 1
Тодор Колев  2 -
Радослав Димитров 2 -
Николай Петров 2 -
Милан Коприваров 2 -
Йордан Петков 2 -
Едуардо Дубала 2 -
Славчо Георгиевски 1 1
Радослав Анев 1 1
Атанас Дреновички 1 1
Карлос Елено  1 -
Йордан Господинов 1 -
Емил Петров  1 -
Дениран Ортега 1 -
Галин Иванов  1 -
Асен Николов  1 -

ГОЛМАЙСТОРИТЕ

Есен 2008
играч  голове 
Тодор Колев  5
Славчо Георгиевски 3
Благой Георгиев 2
Мартин Кавдански 2
Галин Иванов  2
Мартин Керчев 2
Павле Попара  1
Дениран Ортега 1

Пролет 2009
играч  голове
Дениран Ортега 5
Едуардо Дубала 4
Бето да Силва Мигел 3
Павле Попара  2
Асен Николов  2
Карлос Антонио Елено 2

Гомайстори – сезон 2008/2009
играч  голове
Дениран Ортега 6
Тодор Колев  5
Едуардо Дубала 4
Славчо Георгиевски 3
Павле Попара  3
Мартин Керчев 3
Галин Иванов  3
Бето Мигел  3
Мартин Кавдански 2
Карлос Елено  2
Георги Самокишев 2
Благой Георгиев 2
Асен Николов 2
Йордан Петков 1

ТЕМИДА

Сезон 2008/2009
съдия   м п р з жк чк т
Ахмед Ахмед 3 1 2 - 5 - 5
Николай Йорданов 3 1 - 2 14 - 3
Радослав Станев 2 1 1 - 6 - 4
Цветан Георгиев 2 1  1 8 - 3
Ал. Костадинов 2 1 - 1 5 1 3
Ивайло Стоянов 2 2 - - 2 - 6
Стефан Спасов 2 - - 2 6 1 0
Станислав Тодоров 2 - - 2 6 - 0
Георги Игнатов 2 - - 2 3 - 0
Антон Генов 2 - - 2 4 - 0
Ангел Ангелов 2 - - 2 8 - 0
Христо Ристосков 1 1 - - 2 - 3
Радан Мирянов 1 1 - - 5 1 3
Петър Тончев 1 1 - - 1 - 3
Ивайло Бозев 1 1 - - 1 - 3
Мартин Богдев 1 - 1 - 2 1 1
Кольо Данев 1 - - 1 2 - 0

ПУБЛИКАТА

Съперник  Зрители
„Литекс”  1300
„Беласица”  600
ЦСКА  6000
„Локо” (Пд)  2000
„Миньор”  1000
„Вихрен”  500
„Черноморец”  350
„Черно море”  400
„Локо” (Мз)  800
„Сливен”  900
„Спартак”  1200

„Пирин”  600
„Ботев”  300
„Левски”  8500
„Локо” (Сф)  1300
Общо зрители:  25750
(Есен - 12150 ; Пролет – 13600)
средно 1716 зрители на мач
Заб. Данните са според изнесените във в. „Славия”.

„Славия” в дублиращата  група – мач по мач
I кръг, 11 август 2008 г.
„Литекс” - „Славия”  0:0
II кръг, 18 август 2008 г.
„Славия” - „Локомотив” (Мездра) 2:3
III кръг, 26 август 2008 г.
„Беласица” - „Славия”  1:4
IV кръг, 1 септември 2008 г.
„Славия” - „Сливен”  3:1
V кръг, 16 септември 2008 г.
ЦСКА - „Славия”  1:2
VI кръг, 22 септември 2008 г.
„Славия” - „Спартак”  5:0
VII кръг, 30 септември 2008 г.
„Локомотив” (Пловдив) - „Славия” 2:3 
VIII кръг, 6 октомври 2008 г.
„Миньор” - „Славия”  “3:1
IX кръг, 22 октомври 2008 г.
„Славия” - „Пирин Благоевград” 3:3 
X кръг, 28 октомври 2008 г.
„Вихрен” - „Славия”  2:3
XI кръг, 5 ноември 2008 г.
„Славия” - „Ботев”  4:0
XII кръг, 12 ноември 2008 г.
„Черноморец Бургас” - „Славия” 0:1 
XIII кръг, 18 ноември 2008 г.
„Славия” - „Левски”  1:1
XIV кръг, 26 ноември 2008 г.
„Черно море” - „Славия”  1:0
XV кръг, 2 декември 2008 г.
„Славия” - „Локомотив” (София) 2:1
XVI кръг, 11 март 2009 г.
„Славия” - „Литекс”  1:2 
XVII кръг, 15 март 2009 г.
„Локомотив” (Мездра) - „Славия” 1:4 
XVIII кръг, 25 март 2009 г.
„Славия” - „Беласица”  3:0 
XIX кръг, 29 март 2009 г.
„Сливен” - „Славия”  3:3 
XX кръг, 7 април 2009 г.
„Славия” – ЦСКА  0:0
XXI кръг, 13 април 2009 г.
„Спартак” – „Славия”  1:2 
XXII кръг, 18 април 2009 г.
„Славия” - „Локомотив” (Пловдив) 3:1
XXIII кръг, 22 април 2009 г.
„Славия” - „Миньор”  2:0
XXIV кръг, 27 април 2009 г.
„Пирин Благоевград” - „Славия” 3:2
XXV кръг, 4 май 2009 г.
„Славия” - „Вихрен”  4:2
XXVI кръг, 10 май 2009 г.
„Ботев” - „Славия”  3:4 
XXVII кръг, 18 май 2009 г.
„Славия” - „Черноморец Бургас” 1:1
XXVIII кръг, 25 май 2009 г.
„Левски” - „Славия”  3:2
XXIX кръг, 2 юни 2009 г.
„Славия” - Черно море”  1:0
XXX кръг, 15 юни 2009 г.
„Локомотив” (София) - „Славия”  3:2

Дублираща група - крайно класиране:
 Отбор  М П Р З Г.Р. Т
1. „Левски”  30 21 4 5 91:34 67
2. ЦСКА  29 19 6 4 70:30 63
3. „Пирин”  30 19 5 6 87:40 62
4. „Славия”  30 17 6 7 68:42 57
5. „Черноморец” 30 17 4 9 83:46 55
6. „Литекс”  29 17 4 8 65:39 55
7. „Черно море” 30 14 5 11 45:50 47
8. „Локо” (Мз) 29 13 6 10 67:68 45
9. „Локо” (Пд) 30 13 3 14 73:67 42
10. „Локо” (Сф) 30 12 4 14 51:60 40
11. „Сливен”  30 11 4 15 54:65 37
12. „Вихрен”  30 10 3 17 55:72 33
13. „Ботев” (Пд) 30 9 2 19 67:73 29
14. „Миньор” 30 6 1 23 36:96 19
15. „Спартак” 29 5 3 21 24:97 18
16. „Беласица” 30 2 6 22 15:72 12Дениран Ортега най-често виждаше 

топката в противниковата мрежа 
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В края на изклю-

чително неуспешния 
сезон 2008/09 тре-
ньорската смяна в 
“Славия” дойде ло-
гично. Македонецът 
Стевица Кузмановски 
бе освободен, а от 
новото първенство 
на скамейката ще 
застанат Велислав 
Вуцов и помощници-
те му Асен Букарев и 
Валентин Захариев. 
Макар че не донесе 
никакви позитивни 
резултати обаче, 
ерата “Кузмановски” 
на “Овча купел” със 
сигурност ще се ко-
ментира още дълго. 

През лятото на 2007 го-
дина президентът на клу-
ба Венцеслав Стефанов 
обяви треньорска рока-
да. На поста бе назначен 
бившия наставник на 
“Беласица” Стевица Куз-
мановски, а на досега из-
пълняващия длъжността 
– Альоша Андонов, бе 
предложено да остане 
като негов асистент. “Ня-
мам какво да науча от 
този, нали го победих 
в първенството”, аргу-
ментира напускането си 
последният, след което 
продължи кариерата си 
в “Марек”, “Беласица” и 
“Рилски спортист”. 

В следващите две го-
дини македонецът поста-
ви своеобразен рекорд, 
ставайки най-дълго за-
държалият се в “Славия” 
специалист през новото 

хилядолетие. Всъщност 
от Стоян Коцев насам 
“белите” нямаха треньор, 
който да работи толкова 
време, без да бъде увол-
нен. Начело на тима Куз-
мановски направи общо 
62 мача, в които постигна 
25 победи, загуби 26 пъти, 
а в 11 случая завърши на-
равно. Няколко от успе-
хите бяха впечатляващи, 
но имаше и поражения, 
които шокираха цялата 
футболна общественост. 

В началото по всичко 
изглеждаше, че отборът 
най-накрая е случил на 
треньор. “Белите” заигра-
ха много по-атрактивен, 
комбинативен и най-
вече резултатен футбол, 

а в края на полусезона 
заемаха немислимото 
допреди трето място. В 
преките сблъсъци с “Ли-
текс” (на Ферарио Спа-
сов), с “Левски” (на Стани-
мир Стоилов) и с “Локо” 

(София) (на Стефан Гроз-
данов) пък Кузмановски 
изнесе тактически уроци 
на съперници-
те си. 

Н а п р о л е т 
уви, тимът съв-
сем промени 
облика си, 

стана лесно разгадаем 
и си позволи да загуби 
точки от противници 
като “Спартак” (Варна), 
“Вихрен” и “Ботев”. С един 
силен мач за целия втори 
дял на шампионата (1:1 
с “Литекс” в Ловеч) “Сла-
вия” остана на една точка 
от евротурнирите. 

През този шампионат 

противоречията в оцен-
ките за Кузмановски се 
засилиха още повече. От-

борът стартира кошмар-
но с 0:3 от “Литекс”, но по 
всеобща оценка изигра 
един от трите най-качест-
вени мача в първенство-
то при загубата с 1:2 от 
ЦСКА. Въпреки това “бе-
лите” отстъпиха на всич-
ките тимове от челото без 
“Локо” (София) и логично 
зимуваха по средата на 

таблицата. В началото на 
пролетта отново имаше 
поводи за оптимизъм. 
Страхотната игра и сери-
ята от спечелени точки 
обаче бяха прекършени 
от рефера в дербито на 
“Българска армия” Ангел 
Ангелов, а в следващото 
си домакинство на “Спар-
так” (Варна) “белите” стиг-
наха дъното. Поредицата 
загуби, започнала оттам, 
докара нещата дотам, че 
смяната на Кузмановски 
вече бе въпрос на време. 
А Венци Стефанов из-
ползва бездушната игра 
при гостуването на “Чер-
но море” като повод да 
освободи специалиста. 

От ръководство-
то на “Славия” 
недвусмислено 

заявиха, че назначението 
на Велислав Вуцов в отбо-
ра има една единствена 
цел – клубът да участва в 
евротурнирите. “Крайно 
време е да заемем чел-
но място в класирането. 

Стевица беше добър спе-
циалист, но не успя да мо-
тивира играчите. Точно в 
това Вуцов много го бива. 
Имаме му пълно доверие”, 
споделиха шефовете на 

“белите”, преди да ангажи-
рат бившия наставник на 
“Левски” и асистентите му 
Асен Букарев и Валентин 
Захариев за две години. 

Самият Вуцов беше 

категоричен, че “Славия” 
има потенциал да е мно-
го по-напред в таблицата 
от деветото място, което 
заема. “Искам да разпо-
лагам със 17-18 напълно 

равностойни играчи, как-
то и още шест-седем мла-
ди, с които да работим от-
близо. Тогава резултатите 
ще дойдат. Радвам се, че 
отново съм треньор, при 
това в толкова голям клуб. 
Като футболист изкарах 
две страхотни години тук”, 
каза ощe специалистът . 

Целта с Вуцов е Европа

Стевица в “Славия” - 
низ от противоречия...

КУЗМАНОВСКИ В СЛАВИя
Сезон  М П Р З Г-Р
2007/08 32 14 8 10 42-32
2008/09 30 11 3 16 40-38
Общо 62 25 11 26 82-70
Заб. В статистиката са включени и мачовете за Купата на България 
(2:0 срещу “Бенковски”, 2:4 срещу “Ботев” (Пловдив) и 1:2 срещу “Ботев” 
(Криводол) за обхванатия период.

Стевица Кузмановски 

НАЙ-СИЛНИяТ МАЧ
“Славия” достигна върха си при Стевица Кузма-

новски на 2 декември 2007 година. Тогава “белите” 
гостуваха на “Локомотив” (София) и всички ги опре-
деляха като аутсайдер срещу звездите на Стефан 
Грозданов. Тодор Колев, Симонович и компания 
обаче разбиха на пух и прах съперника си и буквал-
но не му дадоха да диша за крайното 1:2. При 0:2 
реферът Цветан Георгиев реши да спасява домаки-
ните и показа пресилен червен картон на Кюмюрд-
жиев. Това отърва железничарите от разгром. 

ПАДЕНИЕТО
Две са най-големите издънки, с които ще бъде за-

помнена “Славия” при Стевица Кузмановски. Първата 
е историческият провал за Купата на България срещу 
“Ботев” (Криводол). Тогава “белите” излизат с титу-
лярите си срещу новака в Западната “Б” група, но от-
стъпват с 1:2 с безпомощна игра и нулева мотивация. 
През пролетта пък, навръх рождения ден на клуба, 
водените от Кузмановски футболисти падат от “Спар-
так” (Варна) на “Овча купел”. При това в мач, в който 
мнозина са прогнозирали поражението. 

Македонецът: 
“ВЛюБИХ СЕ 
В ТОЗИ ОТБОР”
“Тъжно ми е, че напускам “Славия”. С годините се 

влюбих в този отбор. С Венци Стефанов се разделяме 
като приятели, с него е приятно да се работи, защо-
то той разбира от футбол. Смятам, че за времето тук 
следвах изцяло философията на клуба. Единственото, 
което не ми се отдаде, бе да постигна резултати. За 
това обаче трябваше по-добра организация – знаете, 
че на полусезона доста от основните ни играчи бяха 
продадени. Отделно имаше и някои нефутболни фак-
тори, които ни попречиха. Щастлив съм, че имах въз-
можност да съм в този голям отбор. Сигурен съм, че 
ако някой ден отново получа предложение от “Сла-
вия”, ще го приема веднага”. 
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Любимецът на „бяла-
та“ агитка Благой Геор-
гиев потвърди, че има 
проблеми в настоящия 
си тим „Терек“ и се надя-
ва в най-скоро време да 
напусне отбора. Благо 
говори пред телевизия 
“Ринг” минути след теж-
ката загуба с 0:4 от „Ло-
комотив“ (Москва) в сре-
дата на май, като каза, че 
ще проведе разговор с 
шефовете на „Терек“, за 
да изяснят ситуацията. 
„Не съм конфликтна лич-
ност, но положението ни-
как не е добро. Не искам 
да изпадам в подробнос-
ти, защото още съм под 
влиянието на емоциите 
и после може да съжаля-
вам”, каза халфът, който 
преди двубоя в Москва 
се скара с наставника Вя-
чеслав Грозни и се появи 
в игра чак след почивка-
та. Една от възможните 
причини за конфликта 
между двамата е офер-
тата на „Борусия“ (Дор-
тмунд) и желанието на 
Георгиев да бъде прода-
ден само няколко месе-
ца, след като пристигна в 
Русия. Германският клуб 
следи юношата на „Сла-
вия“ още от престоя му в 
„Дуисбург“ и не е спирал 
да се интересува от него. 
Благо не назова конк-
ретни отбори, но каза, 
че действително има 
няколко предложения. 
„Вече не съм сигурен, 
че ще остана в „Терек“. 
В клуба са получени за-
питвания за мен и може 
би ще трябва да поглед-
на на тях по-сериозно”. 
Иначе техничният халф 
изигра 30 минути за на-
ционалния отбор, който 
завърши 1:1 с Ейре. На 
него бе поверено изпъл-
нението на най-добрия 
като позиция фаул за на-
шите в срещата, но  Геор-
гиев стреля в стената. 

В руското първенство 
Благо бе с основна заслу-
га за победата с 2:0 над 

аутсайдера „Химки“ като 
се отличи с асистенция. 
В 9-ата минута Кобенко 
откри резултата, а през 
второто полувреме Бла-
гой Георгиев беше мно-
го активен и изработи 
второто попадение. Той 
проби по фланга, цент-
рирането му прехвърли 
двама бранители на гос-
тите и Ляхиялов прати 
топката за втори път в 
мрежата на „Химки“. 

Бившият централен 
нападател на „Славия“ 
Мартин Кушев пък от-
беляза попадение за 
„Амкар“, който изигра 
най-добрия си мач под 
ръководството на Ди-
митър Димитров, но 
наивно изпусна трите 
точки срещу шампиона 
на Русия „Рубин“. Мачът 
завърши 2:2 с голове 
за домакините на Жеан 
Карлос и Мартин Кушев, 
а „Рубин“ изравни с щас-

т л и в о 
попаде-
ние на 
национа-
ла Сер-
гей Се-
мак във 
втората 
м и н у т а 
от доба-
в е н о т о 
в р е м е . 
Ра в е н с -
твото не 

позволи на тима на Херо 
да се измъкне от дъно-

то на класирането. Ку-
шев се разписа от дузпа 
след като с топовен шут 
под гредата заби третия 
си гол в два мача, но и 
това не бе достатъчно 
„Амкар“ да се поздрави 
с победата. След попа-
дението на Кушев за 2:1 
„Амкар“ продължи да 
мачка съперника си, но 
аристократично изпусна 
няколко положения и 
накрая горчиво съжаля-
ваше. 

При загубата от „Са-

турн“ с 0:2 Кушев също се 
стара, но пропусна двете 
най-добри възможности 
за домакините в самия 
край на първото полув-
реме. 

Димитър Рангелов 
пък изпадна от Бундесли-
гата с „Енерги“ (Котбус), 
след като в баража за ос-
таване тимът му загуби 
от „Нюрнберг“ с общ ре-
зултат 0:5 от двата мача. 
Българският национал 
получи травма в глезена 
при загубата от „Байерн“ 
(Мюнхен) с 1:3 и след 
слабото представяне на 
„Енерги“ в края на сезо-

на всички надежди на 
тима от Котбус за остава-
не в елита бяха свързани 
с възстановяването на 
Рангелов за решителни-
те плейофи. Българинът 
се подготвяше усилено 
по индивидуална про-
грама, но така и не успя 
да се възстанови за мачо-
вете с „Нюрнберг“. Юно-
шата на „Славия“ едва 
ли ще остане в Котбус, 
а засега най-сериозен 
кандидат за подписа му 
е „Борусия“ (Дортмунд). 
Той бе най-добрият и 
най-опасен напада-
тел на „Енерги“ през 
целия сезон. Бившият 
нападател на „Славия“ 
и „Страсбург“ може да 
напусне клуба за сума-
та от 1,5 милиона евро. 
Това го прави примам-
лива трансферна цел 
за клубовете от елит-
ната дивизия на Герма-
ния и негов трансфер 
в Дортмунд изглежда 
доста вероятен според 
немските журналисти.  
Друга бивша звезда на 
„белите“ - халфът на 
„Хановер 96“ Чавдар 
Янков, е силно желан 
от втородивизионния 
„Дуисбург“. Настоящи-
ят спортен директор на 
„зебрите” Бруно Хюб-
нер иска да привлече 
родния национал с 
идеята да изгради си-
лен отбор, който да 
успее да се изкачи в 
Бундеслигата. „Янков е 
много добър футболист. 
Вече разговаряхме с 
него”, призна Хюбнер. 
Чак лекува контузия 
и почти не игра през 
изминалия сезон в 
германския елит. „Това 
е просто контузия, не 
ни притеснява. На все-
ки може да се случи”, 
сподели още Хюбнер. 
От “АВД-Арена” също 
искат силно да преот-
стъпят Янков в отбор 
от по-долна дивизия с 
цел обиграване. Чавдар Янков е част от новия проект на „зебрите“

Благо пред пореден трансфер, 
Рангелов се разделя с „Енерги“

Благой Георгиев и старши треньорът му в 
„Терек“ Вячеслав Грозни вече гледат в раз-
лични посоки

Димитър Рангелов е обект на интерес от страна на 
„Борусия“  (Дортмунд) 
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Обективно пог-
леднато преди 
9 септември 

1944 г. „Славия” е грандът 
на българския футбол. 
Седемкратен първенец и 
пет пъти носител на Цар-
ската купа. Абсолютен хе-
гемон в първите години 
на организирания футбол 
у нас! Достолепен клуб с 
много привърженици, кой 
от кой по интелигентни и 
състоятелни. На практика 
„белите” са тимът на сред-
ната класа в България. И 
като такъв не са имали 
конкуренция като носител 
на новаторски идеи, на ис-
тински спортен плам, кой-
то гори все по-силно през 
годините. Не са случайни 
спортните успехи, най- 
големи у нас в годините 
до т.нар. „комунистическа 
революция”, както десе-
тилетия наричаха девето-
септемврийския преврат 
и налагането на „диктату-
ра на пролетариата” под 
диктовката на Съветския 
съюз, чийто войски между 
другото са в България по 
времето на т. нар. „първи 
демократични избори” 
след 9 септември 1944 г., 
спечелени от Отечестве-
ния фронт, доминиран от 
„здравите червени сили”.

Но да се върнем на 
спорта и на „Славия”. Като 
здрав буржоазен клуб 
с исторически корени, 
„белите” се превръщат в 
мишена на властта след 
9 септември 1944 г. По 
същото време, лъжеде-
сидентите от другия по-
пулярен столичен клуб 
“Левски” са под топлото 
крило на Министерство 
на пощите и съобщенията 
ръководено в този период 
от Цола Драгойчева, апро-
по секретарка на “вожда 
и учителя” Георги Димит-
ров!

В началото на 50-те го-
дини на миналия век при 
безумната реорганиза-
ция на спортния живот у 
нас „Славия” е разделена 
безмилостно на „Ударник” 
и „Строител”. Тимът на 
“белите” е настоящ вице-
шампион, като на косъм 
е пропуснал дори титлата 
за 1950 година! В „Ударник” 
са събрани всички най-
добри футболисти, но от-
борът административно е 
пратен в „Б” група. В елита 

Минало незабравимо

Вестникът на привържениците на “белия” клуб в тези девет години от своето съществуване, 
съзнателно е бягал от темата за политическата намеса в историята на най-стария роден 
клуб. Но все пак нашето призвание е да представяме фактите от аналите на „Славия” таки-
ва каквито са. А те са категорични: “белите” са отборът, пострадал най-много от безумията 
на комунизма у нас след 9 септември 1944 г. Това е абсолютен факт, който най-после трябва да 
бъде казан ясно и точно. И ако го правим сега това не е, за да страдаме със задна дата за това, 
което е сполетяло любимия ни отбор. Просто преценихме, че времето на политиканстването 
у нас отмина и истината трябва да бъде обявена такава, каквато е.
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„Славия” е отборът, най-много пострадал от комунизма

Славистите, които останаха верни на любимия си клуб, дори когато през 1951 година, властимащите у нас, безпардонно 
и нагло натириха вицешампиона на България в “Б” група: Манол Николов (Мънето), Минко Минчев (Детелината), Тодор 
Капралов (Бебо), Милчо Горанов, Григор Ахтимов (Маляка), Тома Атанасов (Македонеца), Добромир Ташков (Мирко), Тома 
Захариев (Томето), Георги Стойчев (Картофа), Игнат Игнатов (Гацо) и Панайот Велев (Нотко).

Може би грехът на Димитър Зографов – Бомбата (вто-
рият отляво) към новата власт е, че се ръкува с генерал 
Сапунджиев след победата на “Славия” във финала за Цар-
ската купа на 17 октомври 1943 година?! 

остава „Строител”, защото 
е тимът, прикрепен към 
Строителните войски. С 
това всъщност приключва 
планът на властите да лик-
видират  историческото 
име „Славия” и да затрият 
святата емблема на клуба. 
Всъщност такива опити 
има и веднага след 1944 г. 
По съветски образец към 
клуба е създаден комитет 
на ОФ. Но нещата не спи-
рат до тук.

Тогава аналите помнят 

и друг опит на комунис-
тическите управници да 
сложат „ново народно 
начало” на клуба, като го 
прекръстват „Славия 45” 
и годината 1945 влиза в 
емблемата вместо изкон-
ната 1913-а. Съхранени са 
членски карти на слависти 
от този период, в който 
те на ръка са задраскали 
явно омразната добавка 
„1945” на напечатаната ем-
блема за да не припознаят 
„Славия” като клуб, чиято 

история започва едва през 
1945 г., а предишното слав-
но време е забравено...

Да се върнем отново на 
казуса „Ударник” – “Строи-
тел”. Пратеният във втория 
ешелон на родния футбол 
вицешампион на Бълга-
рия тим нанася голям удар 
по тези, които насилстве-
но го изхвърлят от елита 
и по този начин лишават 
„Славия” от правото да 
се гордее редом с ЦСКА 
и „Левски” като отборът 
с най-много мачове в „А” 
група. Сега „белите” имат 
сезон по-малко в първа 
лига без да са го заслу-
жили на спортното поле 
и без да са изпадали. Но 
при завръщането си в „А” 
група „Ударник” прави фу-
рор като печели Купата на 
страната, която тогава носи 
името “Купа на съветската 
армия”. И се превръща в 
първия и единствен до по-
явата на „Литекс” българки 
отбор, който в годината на 
влизането си в „А” група 
взима и трофей. Всъщност 
това се дължи на всички 
футболисти на “белите”, 
доста от тях и с мачове за 

националния отбор, които 
предпочитат да останат 
верни на „Славия”, макар и 
за кратко маскирана като 
„Ударник” от комунисти-
ческите управници, вмес-
то да напуснат любимия 
си отбор и да играят за 
„Строител”.

Но не само клубът стра-
да след установяването на 
диктатурата по сталински 
образец в България. Тук не 
можем да изброим реди-
цата слависти пострадали 
от „народната власт” след 
1944 година. Но запомне-
те тези имена: Димитър 
Зографов – Бомбата, Ге-
орги Янков – Гьоцмана и 
Александър Белокапов 
- Сашо. Трима елитни фут-
болисти на „Славия”, трима 
национални играчи, трима 
стълбове в шампионския 
“бял” тим от преди Девети 
септември, стават жертви 
на комунистическите мъ-
чители. Зографов е убит 
без съд и присъда, и до 
днес не е известен гробът 
му. Янков и Белокапов са 
разкарвани, и държани в 
лагери с години, напускат 
ги в лошо здравословно 
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състояние, и умират съот-
ветно на 42 и 32 години.

Бомбата, известен като 
железен защитник и фут-
болист с невероятна бор-
беност, и характер, получа-
ва повиквателна заповед 
за фронта през октомври 
1944 г. Тръгва към място-
то на военните действия, 
но е заловен на гара „За-
харна фабрика”. Закаран 
в Трети столичен участък 
на милицията, неговите 
следи след това се губят. 
Без успех са усилията на 
близките му и до днес да 
разберат защо е убит без 
причина, и присъда, къде 
е погребан, кой го е убил... 
Няма никаква причина за 
разправата със Зографов, 
който последните години 
преди 9 септември се е 
водел на щат в полиция-
та, за да получава заплата, 
уреден от влиятелни при-
върженици на „Славия”. За 
„народната власт” обаче 
това няма никакво значе-
ние и в мътните събития 
след преврата Зографов 
плаща с живота си.

Затова днес името му 
е изписано в Пантеона на 
жертвите на комунизма в 
парка пред НДК.

Георги Янков – Гьоцма-
на е затворен и по-късно 
осъден, заедно с приятеля 
си Ангел Ангелов – Голе-
мия Шаро, без да е ясно 
какво точно са направили. 
И двамата стават жертви 
на отмъстителни комунис-
ти – дребни души, които 
се издигнали след 9 сеп-
тември 1944 г. Гьоцмана е 
прибран по настояване на 
някой си Миро, който бил 
шофьор на коменданта на 
Завод 12, където работел 
футболистът след превра-
та. Та, въпросният Миро 
попитал в завода Гьоцма-
на дали е той, който пък 
му отвърнал да си гледа 
работата. Заради изпусна-
тата реплика няколко часа 
по-късно Янков е прибран 
в ареста, изфабрикувано 
му е дело и е осъден без да 
е направил нищо?! Първо 
на затвор, после и на поп-
равителен лагер. Лишен е 
от свобода общо около 3 

години, но престоят му по 
занданите разклаща здра-
вето му и той умира на 42-
годишна възраст.

Подобна е и историята 
на Александър Белокапов. 
Като футболист той е ра-
ботил и в така нареченото 
РО-1, разузнавателно от-
деление на полицията, ко-
ето работи по събиране на 
информация от съседните 
ни държави. Белокапов на 
няколко пъти дори е пъту-
вал до Турция със специ-
ални държавни мисии в 
името на България. Това 
не пречи на комунисти-
ческите властници след 9 
септември да го хвърлят в 
лагера без съд и присъда. 
Пускат го за кратко и след 
това отново го прибират. 

Разтакаван по каторги той 
се разболява тежко, пус-
нат е на свобода с тежка 
форма на туберкулоза и 
си отива от света едва на 
32 години.

Историята и на тримата 
– Зографов, Янков и Бе-
локапов е сходна. Елитни 
футболисти, те стават жер-
тва на комунистическия 
режим. И това, че за вре-
мето си са били всенарод-
ни любимци, не им помага. 
Дори напротив – пречи 
им, когато се сблъскват с 
тоталитарната държавна 
машина.

Показателно е, че от 
безспорен гранд на род-
ния футбол преди 1944 г., 
в последвалите десетиле-
тия „Славия” е в сянката на 

ЦСКА и „Левски”. Малко е 
да се каже, че по комунис-
тическо време „белите” не 
са долюбвани от властта. И 
няма как да е иначе. По об-
раз и подобие на големия 
събрат ЦСКА /Москва/ е 
създаден и ЦСКА в София, 
който задълго се пре-
връща в любим клуб на 
властта. За да не останат 
по-назад от „Левски” при-
дърпват милиционерс-
кия „Спартак” през 1968 
г. Взимат му най-добрите 
футболисти и спортисти, 
експроприират му исто-
рията и стадиона, лапват 
удобните офицерски чи-
нове и високи заплати в 
МВР. В демократичните 
времена „по-левскар-
ски” така нареченият. 

„отбор на народа” се от-
казва от „Спартак”, но не 
се отказва от титлите и 
медалите, които спор-
тисти на „Спартак” са 
спечелили през години-
те и то преди обедине-
нието на двата клуба?! И 
“демократично” „сините” 
запазват от съюза само 
това, което искат и имат 
полза...

Затова няма спор – до 
галеника на всяка власт 
„Левски” и тоталитарния 
ЦСКА „Славия” е отборът, 
устоял на най-много ата-
ки и опити да се затрие 
идентичността му през 
годините, когато кому-
низма властва у нас.

„Славия” е отборът, най-много пострадал от комунизма

Екип на в. „Славия”

Все пак резонен остава 
въпросът, с какво “Славия” 
е толкова омразен клуб на 

новата власт дошла у нас след деве-
тосептемврийския преврат?! Освен, 
че е най-обичаният роден клуб и 
доказан футболен хегемон, “белите” 
имат и други "грехове". Можем 
да търсим отговора на този 
въпрос в поне два историчес-
ки епизода от битието на най-
стария роден клуб.  

Любопитен щрих от историята на 
“Славия” е организирането на гер-
мано-български спортен празник. 
Проявата се осъществя на 21 юни 
1942 година. От българска страна 
партньор е “белия” футболен клуб, 
а официален покровител генерал 
майор Айранов, началник на въз-
душните на Н.В. войски. От немска 
главен инициатор е подполковник 
Брокман, началник щаб на възду-
хоплаването в България. Участват 
немски военизирани спортисти, 
сборен лекоатлетически тим на 
София и наши боксьори. Венец на 
празника е футболната среща меж-
ду първенеца на Обединена Бълга-
рия “Славия” и отбора на „Германс-
кото въздухоплаване”. Последният е 
съставен от професионални играчи 
от Австрия и Германия, които сега 
са мобилизирани. Срещата започва 
като от аероплан е спусната топка 
в центъра на игрище “Юнак”. Атмос-
ферата на празника е предадена от 
в. “Спорт”: “Церемонията представ-
ляваше една величествена картина. 
Към 200 бранници с национални 
трибагреници образуваха шпалир 

около футболния терен. Под звуци-
те на боен марш на игрището вля-
зоха откъм източната трибуна, бъ-
лгарския и германски тим от по 40 
души начело с български и герман-
ски знамена. Построени под знака 
на победата те отправиха спортния 

поздрав към официалните лица. Из-
свирването на националните химни 
се придружи с вдигане на българс-
кото и германско знамена на глав-
ните мачти и с пущането на стотина 
гълъби. Покровителите на тържест-

вото генерал майор Айранов и пол-
ковник фон Шьонебек по микрофо-
на на високоговорителя отправиха 
поздравления към германските и 
български спортисти. Последните 
се изтеглиха в церемониален марш 
пред главната трибуна и тържества-

та, наблюдавани от около 
10 000 публика започнаха.” 
(бр.2028/22.VІ.1942 г.). 

На следния ден в къпал-
ня “Мария Луиза” ръководството на 
“Славия” организира прием за всич-
ки участващи. Явно това спортно ме-
роприятие, на което участват и не-
мски пилоти, сражавали се в небето 
над София със съюзническите само-
лети, които бомбардират столицата 
е голям грях от страна на “Славия”!? 
Не по-малък е и следният: „Отборът 
на “Славия” отказва да играе в пър-
вия футболен турнир проведен у 
нас след Девети септември за плаке-
та „Народна войска”. Така тръби и за-
клеймява спортният официоз на но-
вата власт вестник „Народен Спорт” 
в брой 8 от 14.ХІ.1944 г. Мотивите за 
отказа са чисто спортни, но някои 
“капацитети” тълкуват това като са-
ботаж към новата власт, окопала се 
вече и в спорта. Следват порицание, 
санкции и първото преименуване 
на клуба. После идват нови три...

Това са само два щриха от исто-
рията на “Славия”, те показват много 
и, който може да чете между редо-
вете разбира за какво иде реч.

АРХИВИТЕ ГОВОРяТ

Един от мъчениците на “белия” 
тим Георги Янков – Гьоцмана има 
малшансът да играе в мача с „Гер-
манското въздухоплаване”
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- Спомняш ли си кога за 
първи път се докосна до 
топката? 

 - За първи път докоснах 
футболна топка на 5 години. 
А започнах да се занимавам 
професионално на 8 години.

- Сега вече преминал 
през всички най-добри сто-
лични школи. Какво ти е 
мнението за всяка една? 

- В „Локомотив“ основния 
проблем беше, и все още си е 
с терените, както и при много 
други клубове. Не се набляга-
ше много на индивидуалните 
тренировки. Но бях забелязан 
от Ян Деркс, който поиска да 
отида в „Левски“ и аз се съгла-
сих, защото на пръв поглед 
нещата бяха коренно различ-
ни от тези в “Надежда”. Там 
имаше нормални условия за 
един футболен клуб: терени, 
съблекални и доста модерен 
фитнес. Докато Деркс беше 
директор на ДЮШ, нещата 
вървяха доста добре в трени-
ровъчен аспект и отношение 
към играчите. Той наложи 
някои европейски методи на 
работа, които не бяха познати 
дотогава на „Герена“. Задъл-
жаваше абсолютно всички 
треньори да бъдат там сутрин 
от 7 до 18.30 часа независимо 
дали имат тренировка или 
нямат. На всеки треньор му 
беше дадена точно опреде-
лена програма, по която да 
се работи с играчите. Но с ху-
бавите неща до тук. След като 
очевидно неговите методи 
се сториха на ръководството 
твърде неправилни, решиха 
да го освободят. Така „Левски“ 
отново заприлича на про-
словутия Балкански отбор с 
неговата шуро-баджанащина. 
Тогава старши треньор стана 
Станимир Стоилов, на кого-
то очевидно му беше недо-
статъчно да ръководи първия 
отбор, а реши да се занимава 
и с децата от школата. Именно 
на набор-90  наставник стана 
приятелят му Викторио Пав-
лов. Той започна да се държи 
грубо с някои играчи и в час-
тност с мен. Имах две повиква-
телни за националния отбор и 
той ми забраняваше да отида 
по очевидно смешни причини 
от сорта „на си платил таксата, 
няма да отидеш“.  И след като 
бях оставен резерва няколко 
мача, като уважаващ себе си 
футболист започнах да трени-
рам буквално на 110% и отно-
во бях оставян резерва?! Вече 
виждах, че причината не е в 
мен, а в отношението към мен, 
понеже семейството ми не са 
спортни хора, нямат познати 

или приятели на високо фут-
болно равнище, за разлика от 
колеги в „Левски“, чиито бащи 
са познати с Мъри от деца, или 
с Наско Сираков. В един мо-
мент реших, че няма смисъл 
да седя резерва и потърсих 
развитие другаде. 

- Имаше ли оферти от 
други отбори?

- Моментално след като се 
разчу, че напускам „Левски“, 
започнаха да ми се обаждат 
треньори на: ЦСКА,“Славия“ и 
„Литекс“. Първо организирах-
ме среща с треньора на ЦСКА 
Димитър Димитров-Тракто-
ра, но веднага ми направи 
впечатление, че нещата са 
същите като на „Герена“. След 
като треньорът ми каза: „ела 
в стаичката да не ни слушат 
Джони Велинов и Спас Джеви-
зов“ и си казах „какво, като ни 
слушат, аз не съм престъпник, 
познават ме, знаят защо идвам 
тук“, и просто веднага реших, 
че няма да остана в ЦСКА. 
След това отидох в „Славия“ 
. Там нещата бяха идентични 
като първи впечатления с тези 
в „Левски“. Условията за рабо-
та чудесни, даже по-добри от 
тези на „Герена“. При „белите“ 
още от първата година нямах 
проблеми и се наложих като 
титуляр. 

- Разкажи ми за трень-
орите, с които си работил. 
Какво беше характерно в 
тяхната работа?

- Имал съм късмета да ра-
ботя с доста треньори. Първи-
ят е Иван Деянов, прослову-
тият вратар, но ни оставяше 
сами да се тренираме. Просто 
ни подхвърляше топката на 
високо и това беше трени-
ровката. После наставник ми 
стана Георги Бонев. При него 
нещата стояха малко по-доб-
ре, защото отделяше време 
за индивидуална подготовка 
на всеки един от нас. След 
това в „Левски“ първоначал-

но треньор ни беше Славчо 
Стоилов. Невероятен човек, 
чийто начин на работа за мен 
бе идеален. И, въпреки че  
бяхме заедно само една годи-
на, го чувствах, все едно сме 
работили 4-5 години. Знаеше 
как да мотивира всеки един 
от играчите по собствен начин 
– нещо, което го могат малко 
наставници. След това дойде 
Викторио Павлов. Бях чул за 
него, че казал, че аз и още две 
момчета въобще не ставаме 
за футболисти, но въобще не 
повярвах. Но след първите 
месеци се оказа, че слуховете 
са верни. След това в „Славия“ 
треньор ми стана Валери На-
чков. Впечатленията ми бяха 
отново добри като начин на 
провеждане на тренировки  
От тази година с нас работи 
бившият капитан на „белите“ 
Стефан Колев. Засега всичко 
върви доста добре, трениров-
ките отново са разнообразни 
и ползотворни.

- Кое те е амбицирало да 
бъдеш така усърден в тре-
нировъчния процес? 

- По характер съм упорит 
човек и не мога да си позволя 
да оставя нещо недовършено. 
Предпочитам да не го започ-
вам, отколкото да го оставя по 
средата. А и футболът преди 
всичко е една игра, от която 
трябва да се изпитва удовол-
ствие и, както всяко момче 
по света, искам да играя в го-
лемите европейски отбори, а 
това става само с много усър-
дни тренировки, амбиции и 
постоянство.

- Не те ли притеснява 
фактът, че живееш в Люлин, 
а стадион „Славия“ е дале-
че?

- В „Славия“ има още 3-4 
момчета, които живеят и учат 
там, така че сме мнозинство. А 
и не смятам, че това е опреде-
лящ фактор кой може да стане 
футболист или не. Както знаем 

Зидан е живял в предградия-
та и Пеле също, и още много 
футболисти, така че това не е 
критерии, по който трябва да 
се съди. 

- Спомняш ли си кога за 
първи път получи повиква-
телна за юношеския нацио-
нален отбор? 

- Ами, да. Първата ми по-
виквателна беше на 13 годи-
ни, след като имах няколко 
участия на републиканското 
първенство с набор-89 и от 
тогава бях част от национал-
ния отбор в продължение на 
4 години, докато не смениха 
треньора. След него не бях 
допуснат до представителния 
ни тим по ред причини: или 
бях спиран от треньор или се-
лекционерът избираше деца, 
чийто бащи са му близки.

- Според теб българските 
клубове пропиляват ли та-
лантливи момчета. Има ли 
твои бивши съотборници, 
които вече са прекратили с 
футбола? 

- Да, твърдо заставам зад 
тезата, че ги пропиляват с 
лека ръка и имат лош под-
бор на играчи. Едно момче 
- дългогодишен мой съотбор-
ник в „Локомотив“, „Левски“ 
и национален отбор (беше 
капитан в продължение на 2 
години), в момента е спрял с 
футбола понеже, докато беше 
в „Левски“,Викторио Павлов 
го съсипа като футболист. А 
след като се премести в ЦСКА 
и като видя, че там е същото, 
това го довърши и в момента 
не се занимава активно с про-
фесионален футбол.

- Виждаш ли се един ден 
в чуждестранен отбор? 

- Основната ми цел и 
мечта е да бъда привлечен в 
чуждестранен отбор тъй като 
нивото на българския футбол 
е доста занижено благодаре-
ние на връзкарството. А и бих 
искал това да бъде на Острова 

тъй като според мен там се 
играе най-зрелищният и бърз 
футбол. А любимият ми отбор 
е „Манчестър Юнайтед“.

- Кое друго освен футбо-
ла те привлича евентуално 
за професионално попри-
ще?

- Естествено, че има и дру-
ги неща, които ме привличат. 
В момента съм 12-ти клас в 
79-о училище в Люлин и имам 
желанието, и амбициите да 
продължа обучението си във 
висше учебно заведение с 
изучаване на икономика и 
мениджмънт в Европа, и по 
специално в Швейцария.

- Имаш ли амбиции ско-
ро да се наложиш в първия 
тим на „белите“?

- Разбира се. Всеки млад 
футболист мечтае да види как 
след толкова години упорит 
труд бива повикан в първия 
отбор и да бъде част от него. 
Въпреки, че в България е мал-
ко трудно, след като се купу-
ват доста чужденци, на които 
нивото им не е по-добро от 
това на българските млади 
футболисти.

- Тренираш с първия от-
бор на „Славия“, кой според 
теб е най-добрият играч на 
тима?

- Бях повикан за няколко 
мача с дублиращия състав и 
не успях да добия напълно 
представа за играчите като 
индивидуални качества, но 
според мен капитанът Йордан 
Петков е най-добрият в мъж-
кия отбор, а от по-младите 
това е централният защитник 
Мартин Кавдански.

- Какво според теб не 
достига на „Славия“ да спе-
чели право на участие в ев-
ротурнирите?

- Може би известна липса 
на шампионски манталитет и 
необходимост от привличане-
то на няколко по-класни игра-
чи в тима. Да се надяваме, че 
в близкото бъдеще с присъс-
твието и на Велислав Вуцов в 
тима, и  това ще стане.

- През 2013 година ти ще 
бъдеш на 23 години, когато 
„Славия“ празнува своя 100-
годишен юбилей. Виждаш 
ли в мечтите си как вдигаш 
над главата си шампионска-
та титла? 

- Ами разбира се, кой млад 
футболист не мечтае за това, 
да стане шампион! Още пове-
че, че „Славия“ не е печелила 
титлата от 1996 година.

Млада надежда12
Мартин 

Свиленов: В „Славия“ трябва да бъде 
даван шанс на младите

Визитка:
Мартин  Свиленов е роден на 11.07.1990 го-

дина в София. Поливалентен футболист, кой-
то играе на постовете централен защитник, 
ляв защитник и дефанзивен полузащитник. 
Състезавал се в школата на „Локомотив“ 
(София), „Левски“, а от 2008 година носи фла-
нелката на най-стария роден клуб „Славия“. 
В периода 2003-2007 година се състезава и за 
националния отбор на България (родени 1990 
година), като е втори капитан. 
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юноши старша възраст „Б”
(родени 1991 г.)

отбор м п р з г.р. т.
 1. „Левски” 18 15 2 1 86-17 47
 2. „СЛАВИЯ” 18 15 1 2 84-15 46
 3. ЦСКА 18 11 4 3 52-14 37
 4. „Елит” 18 11 2 5 46-26 35
 5. „Септември” 18 10 3 5 47-17 33
 6. „Ботев-57” 18 6 2 10 15-68 20
 7. „Академик” 18 5 2 11 29-37 17
 8. ПФК „Академик” 18 3 1 14 10-51 10
 9. „Локомотив” 18 2 3 13 9-40 9
10. ЛП „Люлин” 18 1 2 15 6-99 5

юноши младша възраст „А”
(родени 1992 г.)

отбор м п р з г.р.    т.
 1. „Левски” 28 24 4 0 188-5 76
 2. ЦСКА 28 21 3 4 119-15 66
 3. „Септември” 28 19 6 3 101-20 63
 4. „СЛАВИЯ” 28 18 8 2 109-8 62
 5. „Локомотив” 28 18 2 8 125-32 56
 6. „Левски-Раковски” 28 15 5 8 64-30 50
 7. „Витоша” (Бистр) 28 16 2 10 71-37 50
 8. „Ботев-57” 28 12 5 11 90-39 41
 9. „Елит” 28 11 5 12 64-37 38
10. „Обеля” 28 8 6 14 75-59 30
11. ПФК „Академик” 28 7 4 17 48-90 25
12. „Локомотив-101” 28 5 3 20 58-98 18
13. „Нови Искър” 28 5 3 20 20-121 18
14. ЛП „Люлин” 28 1 1 26 10-100 4
15. „Подуяне” 28 1 1 26 10-461 4

юноши младша възраст „Б”
(родени 1993 г.)

отбор м п р з г.р. т.
 1. „Левски” 22 20 1 1 130-10 61
 2. „СЛАВИЯ” 22 19 1 2 106-14 58
 3. ЦСКА 22 16 4 2 82-15 52

 4. „Локомотив” 22 12 5 5 55-34 41
 5. „Левски-Раковски” 22 10 5 7 42-36 35
 6. „Септември” 22 11 1 10 52-42 34
 7. „Елит” 22 10 1 11 27-57 31
 8. ПФК „Академик” 22 7 4 11 27-52 25
 9. „Витоша” (Бистр) 22 6 1 15 36-79 19
10. „Ботев-57” 22 6 1 15 27-76 19
11. „Локомотив-101” 22 2 0 20 12-99 6
12. „Кремиковци” 22 1 0 21 6-88 3

Деца „А”
(родени 1994 г.)

отбор м п р з г.р. т.
 1. „Левски” 24 23 0 1 191-11 69
 2. „СЛАВИЯ” 24 20 0 4 139-28 60
 3. ЦСКА 24 19 1 4 134-11 58
 4. „Левски-Раковски” 24 18 3 3 106-12 57
 5. „Локомотив” 24 15 4 5 105-18 48
 6. „Обеля” 24 12 2 10 63-63 38
 7. „Септември” 24 12 1 11 67-54 37
 8. „Ботев-57” 24 9 3 12 59-77 30 
 9. ПФК „Академик” 24 6 1 17 33-102 19
10. „Витоша” (Бистр) 24 5 2 17 47-90 17
11. „Елит” 24 4 1 19 26-116 13
12. „Локомотив-101” 24 3 2 19 32-87 11
13. „Люлин” 24 0 0 24 9-342 0

Деца „Б”
(родени 1995 г.)

отбор м п р з г.р. т.
 1. „Левски” 24 23 0 1 165-8 69
 2. „СЛАВИЯ” 24 22 1 1 191-9 67
 3. ЦСКА 24 20 1 3 169-9 61
 4. „Левски-Раковски” 24 15 2 7 86-32 47
 5. „Септември” 24 13 2 9 86-45 41
 6. „Локомотив” 24 13 1 10 83-53 40

 7. „Елит” 24 10 4 10 32-46 34
 8. ПФК „Академик” 24 11 1 12 53-59 34
 9. „Кремиковци” 24 8 1 15 45-107 25
10. „Локомотив-101” 24 6 1 17 37-100 19
11. „Мировяне” 24 4 0 20 23-117 12
12. „Люлин” 24 3 1 20 15-258 10
13. „Подуяне” 24 0 1 23 6-148 1

Републиканско първенство за деца и юноши
сезон 2008/2009 - четвъртфинали

Деца (родени 1994 г.)
Първи срещи (10.06.2009 г.)

„Спартак” (Пловдив) - „Левски” (София) 1:1
ЦСКА (София) - „Спартак” (Варна) 7:0
„СЛАВИЯ” (София) - „Черно море” (Варна) 2:1
„Пирин 2001” (Благоевград) - „Литекс” (Ловеч) 1:0
Забележка: На осминафиналите „Славия” отстрани 
„Локомотив” (Мездра) след 6:2 в Мездра и 3:1 в София.

Юноши старша възраст (родени 1990 г.)
Първи срещи (12.06.2009 г.)

„Черно море” (Варна) - „СЛАВИЯ” (София) 2:1
„Ботев” (Пловдив) - „Берое” (Стара Загора) 0:0
„Левски” (София) - „Спартак” (Плевен) 2:0
„Нафтекс” (Бургас) - ЦСКА (София) 0:5
Забележка: На осминафиналите „Славия” отстрани 
„Сливен” като „белите” си осигуриха класирането още 
в първата среща след успех като гости с 3:1.

Младата смяна 13

- Г-н Карастойков, изми-
на година от спечелването 
на шампионската титла с 
децата на „Славия”. Спом-
няте ли си добре този мо-
мент?

- Разбира се. Този успех 
е паметен момент не само 
за „Славия” и момчетата, но 
и за мен като треньор и ще 
остане завинаги като едно 
от най-силните преживява-
ния в моя живот. Просто е 
различно да си втори, трети 
и да знаеш, че си на върха, че 
„Левски”, ЦСКА, „Литекс”, „На-
фтекс” - всички се намират 
някъде след теб. Усещането 
наистина е невероятно.

- Сега, след като емоци-
ите са утихнали и от дис-
танцията на времето може 
ли да прецените кое бе 
разковничето по пътя към 
титлата?

- Упоритата работа как-
то от моя страна, така и от 
страна на момчетата, бе на-
лице през целия сезон. Ко-
лективът, който се формира. 
Имахме наистина страхотен 
отбор, готов да стане шам-

Треньорът Щилиян Карастойков (втория от ляво на дясно - прави) и неговите 
възпитаници винаги ще помнят паметния миг на шампионския триумф 

„Усещането да си първиЩилиян 
Карастойков: 

е незаменимо и остава завинаги!”
Измина почти година от спечелването на републиканска титла от детския от-
бор на „Славия” (родени 1993 г.). На 10 юли 2008 г. „Славия” надви с 3:1 на финала 
„Нафтекс” в гр. Раковски и сложи край на 29-годишна суша без трофей за „бяла-
та” школа. Момчетата, водени тогава от младия и амбициозен немски възпи-
таник Щилиян Карастойков, покориха връх, недостиган десетилетия от техни 
предшественици. Днес треньорът е извън „Славия”, но с радост коментира пред 
„бялото” издание постигнатото от него и подопечните му преди 11 месеца.

пион. Но, ще бъда честен, не 
е достатъчно само да трени-

раш, да се раздаваш. „Левс-
ки” и „Нафтекс” също имаха 

много силни отбори. Те също 
са си мислели за титлата и са 

вярвали, че могат да я спече-
лят. Във футбола, в спорта, а 
и в живота като цяло нищо 
не става без късмет. Трябва 
и Господ да ти помогне, да ти 
даде, за да успееш. В случая 
ние не само бяхме отлични, 
но и късметът не ни обърна 
гръб. Тук е мястото да бла-
годаря още веднъж и на ръ-
ководството на клуба, което 
ни помогна много при под-
готовката за мачовете, вклю-
чително с осигуряването на 
автобуса на мъжкия отбор, 
нощувки преди важните 
срещи и т.н. Искам също да 
подчертая, че се разделихме 
съвсем цивилизовано със 
„Славия” и съм благодарен 
на клуба за гласуваното до-
верие през годините, в които 
работих в него.

-  С какво се занимавате 
сега?

- Работя над един амбици-
озен проект с чуждестранно 
участие, за който се надявам 
да мога да разкажа съвсем 
скоро.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

СТОЛИЧНИ ПъРВЕНСТВА ЗА ДЕЦА И юНОшИ
КРАЙНИ КЛАСИРАНИя ЗА СЕЗОН 2008/2009
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Открито писмо
на привържениците на “Славия” до медиите и 

ръководителите на ПФК „Славия – 1913” АД

Ръководители на най-старото футболно дру-
жество „Славия”, 

Ние протестираме срещу начина, по който 
управлявате нашия клуб. Съществуването на 
футболния отбор по този начин е напълно без-
мислено. 

Безумно е превръщането му в долнопробен 
бардак с елитни проститутки, които пласирате 
и в чужбина. Частната „фирма Славия”, която 
управлявате дори и да създаде добра стока вие 
бързате да я продадете. 

От отбор с традиции и високи морални 
ценности вие превърнахте „Славия” в трето-
разрядно тимче, с което се гаврят всички. Вие 
прогонихте добрата интелигентна публика. Вие 
прерязахте вековния корен на клуба, който 
създаде футбола и спорта в тази страна. 

Вие унизихте, изнасилихте и сте на път да 
погубите „Славия”. Въпреки, че не сме “отбор на 
народа”, целият свят няма да ви прости това.

 Да Живее “Славия” !
София, 22.05.2009 г.    

Бялата магия14

Каузата на “белите” фенове   завладя три континента!
Група привърженици 

на “Славия” ръководе-
ни от своята любов към 
“белия” клуб и отврате-
ни от поредния слаб се-
зон на футболния тим, 
подемат акция сред 

славистката обществе-
ност в цял свят. Целта е 
да се покаже съпричас-
тност към проблемите 
и корупцията разяжда-
щи “Славия” от години. 
Във всяка точка на све-

та, славистите опъват 
плакат с текст: “Спасете 
“Славия” от корупцията 
в България”, на съответ-
ния за държавата език. 
Затова чрез деклара-
цията, изготвена от 

тези слависти, се търси 
подкрепа от различни 
институции, медии и 
славистката диаспора 
зад граница. А отго-
ворите се очакват от 
ръководството на ПФК 

“Славия” – 1913 АД. 
Публикуваме пълния 
текст на декларацията, 
както и всички сним-
ки получени до сега, и 
изпратени до екипа на 
вестник “Славия”!   

Париж

Истанбул

Будапеща 

Пекин 
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Каузата на “белите” фенове   завладя три континента!
Хронологията на 

всички фотоси 
започва с поз-

натото: “Край Босфора 
шум се вдига” - слависти 
протестират. Приятели-
те на “Славия” в съседна 
Турция разпъват пла-
кат с текст на турски 
“Спасете “Славия” от 
корупцията в Бълга-
рия”. Те правят това на 
най-знаковото място в 
Истанбул, мостът над 
Босфора свързващ два-
та континента Европа 
и Азия! И в Будапеща 
също казват: “Спасете 
“Славия” от корупцията 
в България” този път на 
унгарски. В столицата 
на Унгария, славистите 
отново са категорични 
в подкрепата си за кау-
зата. 

“Белите” фенове в 
Берлин също са съпри-
частни. Край  Бранден-
бургската врата в града 
символ на промените в 
Източна Европа от пре-
ди две десетилетия, 

отново има революци-
онен патос. Гласът на 
привържениците на 
най-стария български 
клуб се чува и от Герма-
ния! 

И в САЩ славистите 
имат само едно искане! 
И то е изписано този път 
на английски: “Спасете 

“Славия” от корупция-
та в България”! Фено-
вете на “белите”, които 
живеят в Лос Анжелос 
продължават да следят 
ситуацията в любимия 
клуб. Въпреки разстоя-

нието и часовата разли-
ка, нищо не е в състоя-
ние да заличи любовта 
им към “Славия”. Акция-
та продължава! Очаква 
се скоро да се присъе-
динят и славистите в 
най-българския град в 
САЩ - Чикаго!

Митичният “Парк де 

пренс” отново е българ-
ски! Това е стадионът, 
който винаги ще остане 
в пантеона на българс-
кия футбол. Този път на 
мач на местния “Пари 
Сент Жермен” отново 

каузата на България на-
мери своето място. Сега 
това не бе победа на на-
ционалния ни тим, а ак-
цията “Спасете “Славия” 
от корупцията в Бълга-
рия”! Шоуто продължа-
ва! Само “Славия”!  

Вечният град прегър-
на каузата на вечния от-

бор! Този път плакатът е 
на италиански език , но 
посланието е познато. 
В Рим привържениците 
на най-стария българ-
ски клуб също се соли-
даризираха с другите 
фенове на “белите” 
от различни точки на 
света.    

Слависти има на-
всякъде. Поредното 
доказателство идва от 
далечен Китай. Една 
българка в двумили-
ардната държава, ма-
кар далеч от дома, ос-
тава вярна на сърцето 
си, което е “бяло”! Тя 
написа на китайски 
“Спасете “Славия” от 
корупцията в Бълга-
рия” и показа съпри-
частност към люби-
мия отбор! 

Славистката акция 
отекна в 7 държави!

Лос Анжелос

Рим 

Берлин 
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Макар и без абсо-
лютно никакво зна-
чение, за който и да 
е от двата тима, 
двубоят между най-
стария роден клуб и 
тимът от квартал 
„Надежда” предиз-
вика истински праз-
ник по трибуните, 
много емоции за 
всички на стадиона 
и крайно интересна 
развръзка в края.

В началото на всяко 
едно от двете полув-
ремена феновете на 
„Славия” запалиха по 
около петнайсетина 
факли. В отговор от 
сектора за гости от-
говориха с едва една 
димка и много слаб 
съпорт. „Белите” при-
върженици подкрепя-
ха постоянно младите 
футболисти на терена, 
дори и при негатив-
ното 0:2. Всички ви-
дяха и повярваха, че 
това много помогна, 
защото вторият тим 
на „Славия” се вдигна 
на щурм и изравни за 
крайното 2:2.

Въпреки горещото 
време, славистите по 
трибуните бяха под-
готвили още изнена-
ди за феновете на „же-
лезничарския” отбор, 
освен пироефектите. 
Това включваше и 
транспарант с надпис: 
„Къде ви е УЕФА?”, с 
ясната цел да иро-
низират опонентите 

си за дълго афиши-
раната цел „Европа”, 
скандалните мачове, 
безкрайното превъз-
насяне за победата им 
на „Герена” и прочее 
неосъзнати действия 
от страна на локомо-
тивци.

За съжаление на 
мача с „Левски” в сре-
дата на втората част, 
двете „бели” агитки, 
които този път се бяха 
обединили и стояха на 
едно място, отново се 
разцепиха и феновете 

на „сините” видяха как 
ние сме от малкото ти-
мове в България с мо-
билна агитка – просто 
някои от феновете ни 
се движат по стадио-
на от едно място към 
друго, в зависимост от 

това към коя от двете 
врати славистите ата-
куват?! Тази крайно 
нелогична практика 
трябва да се преуста-
нови, ако всички ние 
искаме нашият любим 
клуб да има една доб-

ра, мощна и респекти-
раща подкрепа.

„La Vecchia Scuola” 
и „BoySSofia” призова-
ват всички да подкре-
пят „Славия” активно 
през новия сезон.

Ултрас зона16

Двете фракции дадоха всичко
от себе си на дербито с „Локо”

Ултрасите на „Славия” в действие на мача с „червено-черните” снимки: 
Sportal bg.  

Привържениците на “белите” през новия сезон се надяват да не се местят по стадиона, а да стоят само 
на едно място   
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Юношите старша 
възраст по волейбол 
на „Славия“ спечелиха 
шампионската титла 
на България за сезон 
2008-09 и отново де-
монстрираха класата 
на „бялата“ школа“. В 
зала „Васил Симов“ въз-
питаниците на Брунко 
Илиев не само станаха 
републикански пър-
венци, но и загубиха 
eдва два гейма в общо 
пет мача на турнира 
между 2 и 6 юни. 

„Белите“ триумфира-
ха във финалната сре-
ща с „Пирин Балканс-
трой“ с 3:1 след като 
започнаха колебливо и 
загубиха първия гейм с 
22:25, но след това де-
монстрираха отлична 
блокада и не оставиха 
никакъв шанс на своя 
съперник, спечелвайки 
следващите три части.

Отборът на „Пирин“ 
бе воден от бившия 
старши треньор на 
женския отбор на „Сла-
вия“ Мирослав Живков. 
Двама състезателите 
на „белите“ пък спече-
лиха индивидуални на-
гради – това са Свето-

слав Гоцев (най-добър 
нападател) и Борислав 
Георгиев (най-добър 
разпределител). 

В предварителна 
група „Б“ възпитани-
ците на Брунко Илиев 
победиха категорично 
домакина ЦСКА с 3:1, а 
на полуфиналите беше 
разгромен и „Левски 

Сиконко“ с 3:0. 
Поредният триумф 

на „Славия“ отново 
доказва доминацията 
на славистката волей-
болна школа. Перс-
пективните поколения 
състезатели излизат 
едно след друго вся-
ка година, въпросът е 
кога отново „белите“ 

ще имат и силен мъж-
ки отбор, който пак да 
печели титли и купи, 

и да поставя на коле-
не своите най-големи 
съперници. 

„Белите“ надежди 
спечелиха втория турнир 
в памет на Красимир 
Димитров (Къро)

„Славия“ триумфира във втория турнир в 
памет на Красимир Димитров (Къро), който се 
проведе в зала „Панайот Пондалов“. В състеза-
нието в памет на бившия ръководител на „бе-
лия“ клуб участваха юношите младша възраст 
на „Славия“, „Левски Сиконко“, „Марек Юнион 
Ивкони“, „Миньор“ (Перник), „Виктория Волей“ 
(Пловдив) и „Пирин Балканстрой“.

В предварителната група „белите“ таланти 
победиха „Марек“ с 3:0 и загубиха от „Пирин“ с 
2:3. На полуфиналите „Славия“ спечели срещу 
„Миньор“ с 3:1, а на финала славистите разгро-
миха „Пирин“ с 3:0.

Организаторите на турнира от семейството 
на Красимир Димитров са предвидили следва-
щите издания да бъдат с международно учас-
тие.

Матей Казийски и 
Радостин Стойчев 
останаха втори в 
Италия 

Юношата на “Славия” Матей 
Казийски и бившия наставник на 
“белите” Радостин Стойчев и тех-
ният „Итас Диатек“ (Тренто) не ус-
пяха да спечелят отново титлата 
на Италия. Казийски, Стойчев и 
компания загубиха с 2:3 победи 
финалната серия от „Копра Норд-
меканика“ (Пиаченца), като реши-
телният пети двубой бе в Тренто, 
но домакините загубиха много 
драматично с 2:3.

По този начин Матей Казийски 
и Радостин Стойчев загубиха тит-
лата от 2008 година, на пък през 
април спечелиха Шампионската 
лига и станаха шампиони на Ев-
ропа.

Емилия Николова про-
пуска световното 
първенство за 
девойки в Мексико 

Основната състезателка на „Сла-
вия“ Емилия Николова ще пропусне 
световното първенство за девойки 
до 20 години заради контузия в коля-
ното. Николова получи неприятната 
травма по време на квалификацион-
ния турнир в Габрово преди около 
месец и със сигурност ще се подложи 
на операция в чужбина, която ще я 
извади от игра през следващите ня-
колко месеца.

Българският отбор е в група „D“ 
със САЩ, Турция и Куба. Другите сла-
вистки в тима Виолина Николова и 
Десислава Николова със сигурност 
ще бъдат в състава на България за 
шампионата на планетата от 16 до 26 
юли в Мексико.

Асен ДАСКАЛОВ

Юношите на „Славия“ станаха шампиони 
Двама „бели“ волейболисти получиха индивидуални награди

Капитанът на “белите” Борислав Георгиев получава шампионската купа пред щастливите погледи на своите 
съотборници  сн: sportal.bg 

Статистика:
Група „Б“ 
„Калбо“ (Шумен) - „Славия“ - 0:3 (19:25, 19:25, 17:25) 
„Славия“ - „Виктория Волей“ - 3:0 (25:20, 25:13, 25:18)
ЦСКА - „Славия“ - 1:3 (20:25, 25:18, 27:29, 18:25)
полуфинал:
„Славия“ - „Левски Сиконко“ - 3:0 (25:16, 25:21, 25:22)
финал:
„Славия“ - „Пирин Балканстрой“ - 3:1 (22:25, 25:18, 25:21, 25:15)
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К л у б ъ т 
очаква с 
големи на-
дежди и 
ф и н а л и т е 
на подраст-
ващите като 
във всички 
възрастови 
групи “бели-
те” хокеисти 
ще се борят 
за призо-
вите места. 
Венец на 
с п р о т н о 
състезател-
ната година 

ще бъде пос-
тавен на 18 
юли, когато 
ще се играят 

финалите за Купа Бъ-
лгария-мъже, където 
“славистите” ще се 
борят и за Европейс-
ка виза.

Хокей на трева 19

Тимът по хокей 
на трева на “Славия-
2005” постигна най-
големия успех в исто-
рията на “белия” клуб. 
На завършилото на 
19 май държавно 
първенство за мъже 
по хокей на трева на 
открито, “белите” се 
окичиха със сребър-
ните медали. Младите 
хокеисти на Славия, в 
чийто състав преоб-
ладават състезатели 
в юношеска възраст, 
между които голяма-
та надежда на клуба 
Александър Хрис-
тов едва 15 годишен, 
юношеските нацио-
нали Милуш Стоянов, 
който е голмайстор 
на тима, Радослав 
Грозков, многократ-
но получавал приза 
за най-добър защит-
ник в първенствата, 
всеотдайните Румен 
Ангелков, Виктор 
И в а н о в ,  Л ю б о с л а в 
Николов и особено 
Григор Стоянов при-
тежаващ брилянтна 
техника и огромен 
потенциал впечатлил 
наши, и  водещи ев-
ропейски специалис-
ти със своите качес-
тва. 

Особено важна е и 
ролята на опитните 
състезатели и треньо-
ри в клуба, като: М. Ге-
оргиев, С. Кюшелиев, 
Д. Валявичарски, Н. 
Ваканов, Н. Маринов, 
М. Банков, Я. Виде-
нов-капитан, К. Хрис-
тов-играещ треньор, 
П. Гунчев-ст.треньор 
и К. Пенкова-трень-
ор. Тази сплав от мла-
ди, перспективни и 

“Славия” е репуб-
ликански шампион 
по хокей на трева! 
Юношите на “белите” 
до 18 години триум-
фираха с титлата на 

базата на НСА на 14 
юни. Възпитаниците 
на Никола Ваканов 
изиграха страхотен 
мач срещу силния 
тим на село Баните 

във финала и надде-
ляха с категоричното 
4:2. Доминацията на 
домакините бе тотал-
на и само отличните 
прояви на противни-

ковия вратар попре-
чиха за по-изрази-
телен успех. Много 
от играчите на “Сла-
вия” са и национа-
ли на България във 

възрастовата си гру-
па. От 24 до 28 юни 
те ще участват в Бал-
канско първенство 
на терена в курорта 
Албена.

Заслужено злато при юношите

Славистите станаха вицешампиони

Младата надежда Ми-
луш Стоянов подхваща 
поредната атака за “бе-
лия” тим    

Президентът на клуба Антони Ва-
канов и състезателят, и треньор 
на подрастващите Никола Ваканов 
ликуват с поредния трофей

Отборът на “Славия-2005” - вицешампион за 2009 година по хокей на трева на открито за мъже. Отляво на 
дясно първи ред-клекнали: Виктор Иванов, Александър Христов, Румен Ангелков, Явор Виденов (капитан), Марио 
Христов, Любослав Николов и Калоян Христов. Второ ред-прави: Антони Ваканов (президент), Никола Ваканов, 
Милуш Стоянов, Даниел Валявичарски, Николай Маринов, Радослав Грозков, Мирослав Банков, Григор Стоянов, 
Калина Пенкова (треньор) и Борис Маринов (деятел).     

опитни състезатели 
не успя да преодолее 
само многократния 
шампион от НСА, но 
загатна с играта си го-

леми възможности за 
успехи не само у нас, 
но и в Европа.

В срещите преди 
финала славистите 
победиха всичките си 
опоненти, като осо-
бено сладък и катего-
ричен бе успехът над 
“Локомотив” (София) 
с 15:0! На финала със-
тезателите на “Сла-
вия-2005” отстъпиха 
пред дългогодишни-
те шампиони от НСА 
с 3:7. Резултатът под-
вежда за разликата в 
класите, като срещу 
“белите” са отсъдени 
и две много спорни 
дузпи и то във важни 
моменти от двубоя. 
Въпреки това е вид-
но, че младият тим 
на най-стария спор-
тен клуб у нас продъ-
лжава своето израс-

тване. Надеждите за 
бъдещ шампионски 
трофей в “бяло” са на-
пълно логични след 
дългогодишната доб-
ра работа в клуба. 



Бр. 5 (96), юни 2009 г.

Футболистът на “Славия” 
Здравко Здравков получи 
приза “За цялостен принос 
към футболната игра” в 
анкетата на Асоциацията 
на българските футболис-
ти. Той призна, че е получил 
предложение да заеме ме-
ниджърски пост в “белия” 
клуб, но все още не е решил 
дали ще го приеме. “Нека 
най-напред да свърши пър-
венството. След това ще 
помисля. Благодаря за на-
градата, тя е признание 
за труда ми и усилията в 
цялата ми спортна кари-
ера”, изтъкна шампионът 
с “белите” за 1996 година. 
Сн: Sportal.bg
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Кадетският тим на “Славия” стана шампион след 
като във финала надигра “Тони 7” (Сливен) с катего-
ричното 68-43. И двата отбора влязоха във финала 
без загубена среща, но накрая остана само един тим 
без поражение – този на отбора-домакин на фина-
лите “Славия”. И във финала, както в останалите си 
мачове възпитаничките на Надка Голчева се справи-
ха без проблеми с опонентите си и завоюваха злат-
ните отличия за този сезон 2008/09. 

сн: bulgarianbasket.com

Привърженици на “Славия” от цял 
свят се обединяват около благород-
на кауза. Идеята на организатори-
те на проявата, е симпатизанти на 
“белите” от различните точки на 
света да напишат на съответния 
за страната език транспарант с 
текст : “Спасете “Славия” от коруп-
цията в България”. До момента са 
осъществени акции в седем държави 
от три континента. Едни от първи-
те бяха славистите в Париж. 

Още подробности на стр. 14-15


